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Tájékoztató az Országos Széchényi Könyvtár célvizsgálatéiról

A Kulturális Minisztérium május végén elkezdte az OSZK célvizsgálatát. A 
minisztérium 1980. évi munkaterve szerint miniszterhelyettesi értekezlet elé 
kerül "Az Országos Széchényi Könyvtár tevékenysége, szolgáltatásai és tovább
fejlesztésének lehetőségei" c. előterjesztés, amelyhez a mostani felülvizsgá
lat érdemi segítséget, ill. javaslatokat szolgáltat. A vizsgálat elsősorban 
a működés, a szervezet és a hatékonyság javításához, ill. megítéléséhez szük
séges információk megszerzésére irányul. Tekintetbe veszi ugyanakkor, hogy az 
OSZK várhatóan 1985—bán uj épületbe költözik s ennek előkészítése hatalmas 
munkát igényel. Szükséges, hogy a felköltözéskor a könyvtár már olyan szerve
zettel és munkaszervezéssel rendelkezzék, amely az ú.j helyen történő, korsze
rű működésnek megfelel. Ennek megfelelően a célvizsgálat kiemelten foglalko
zik a költözés előkészítésével kapcsolatos feladatokkal is.

A célvizsgálat tematikájában az alábbi területek szerepelnek:
1. Az OSZK gyűjtőköre, állománygyarapítása, valamennyi gyarapítási forrás fi

gyelembevételével. A gyűjtőkörön és gyarapításon belül különös hangsúly 
esik a nem-hungarika gyűjtésre /segédkönyvek, szakirodalom, folyóiratok 
stb./, a más könyvtárakkal való átfedésekre.

2. Könyvek és időszaki kiadványok feldolgozása, katalogizálás, rekatalogizá- 
lás; integrált feldolgozási rendszer. Az OSZK-n belüli feldolgozói tevé
kenységek közelítése, integrációs lehetősége. A katalógusok előkészítése 
a várbeli üzemre. A katalógusok előállítási kérdései.

5. A Magyar Nemzeti Bibliográfia rendszere, gépesítése; IKB, hungarika-bibli- 
o gráf iák, retrospektív munkálatok stb. A jelenlegi helyzet mellett a konk
rét fejlesztési tervek, a szolgáltatások /output-változatoVlehetőségei.
Az integrált feldolgozás lehetőségei.

4. Könyvtárközi kölcsönzés, központi katalógusok. A kölcsönzés lebonyolításá
nak gyorsabbá, egyszerűbbé és megbízhatóbbá tételének lehetőségei, a KO-k 
esetében a cédulaformátum katalógusok javítási eszközei; a könyvek eseté
ben a kliring-rendszer tökéletesítése, a folyóiratoknál a lelőhelyjegyzék 
előállításának korszerűsítése.

5. Mikrofilmezés, másolatszolgáltatás, sokszorosítás, kötészet, restaurálás.
A géppark összetétele és minősége, a szolgáltatások rendje, a működési 
problémák, a fejlesztési lehetőségek és az ehhez szükséges feltételek.

6. Olvasószolgálat, referensz, szaktájékoztatás. Az olvasószolgálat jelenlegi 
működése, a tervezett korlátozások, a várbeli tervezett működés és ennek



feltételei, ide értve a kézikönyvtárakat is. A szaktájékoztatás, elsősor
ban a magyar vonatkozása tájékoztatás.

7. Nemzetközi kiadványésere. A teljes tevékenység; csere az ŐSZE számára, a 
csere mint központi szolgáltatás, az "ajándék" tipusu tevékenység.

8. Zeneműtár, Színháztörténeti Tár. Teljes tevékenység: gyűjtőkör és gyűjtés, 
feltárás, szolgáltatások.

9. A könyvtár gazdálkodása. A vizsgálat nem revizori jellegű, elsősorban a 
rendelkezésre álló eszközök legésszerűbb felhasználásának szervezeti, 
munkaszervezési és gazdasági lehetőségeit, a rugalmas átcsoportosítás 
lehetőségeit vizsgálja.
A vizsgálatot - szémos könyvtári szakember bevonásával - a KM Könyvtár

ügyi Osztálya vezeti.
SOMKÜTI GABRIELLA

KITÜNTETÉSEK

Felszabadulásunk 35. évfordulója alkalmából a Magyar Népköztársaság Elnöki 
Tanáosa kiemelkedő szakmai tevékenységének elismeréséül dr. Nagy Lászlóné 
Rácz Aranka főosztályvezetőnek a MUNKA ÉRDEMREND ezüst fokozata, Rakovszky 
Istvánná osztályvezetőnek a MUNKA ÉRDEMREND bronz fokozata kitüntetést ado
mányozta.
A Kulturális Minisztériumtól Szocialista Kultúráért érdemérmet kapott: Fejes 
Józsefné osztályvezető és Rosta Lajosné osztályvezető; a Kiváló Munkáért ki
tüntető elmet kapta: dr. Divényl Pálné. dr. Losonci Andrásné. Révay Rita és 
Szép Sándomé.
Kitüntetett munkatársainknak szeretettel gratulálunk!

SZEMÉLYI HÍREK ÉS VÁLTOZÁSOK

U.1 dolgozóink: Báosvári Anna szakalkalmazott IV. /Katalogizáló o., Búza Ágnes 
szakaImazott IV./KMK olvasáskutatási o., Ozine Béla betanított munkás I./Rak
tári o., Kozák Mlklósné szakalkalmazott III./Könyvek központi katalógusa o., 
Prepelicza István szakmunkás I./Kötészet és sokszorosító, Sülé Gábor szakal
kalmazott I./Nemzetközi csereszolgálat, Takács Jenő szakmunkás II./Kötészet 
és sokszorosító.

Átsorolások: Somogyi Pálné főmunkatárs I., Balogh Judit főmunkatárs II., Ka- 
rakas Pétérné /csop.vez./ főmunkatárs II*, Antónya Zsuzsanna szakalkalmazott
I., Gaál Mórja ügyintéző III., Bán Józsefné betanított munkás II., Berey Bé-
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láné betanított munkás II., Emszt Mihály né betanított munkás II., Hajdú Sán- 
domé betanított munkás II., Kutl Jánosné betanított munkás II.. Mayer János
né betanított munkás II., Mészáros Mlhályné betanított munkás II., Mlrkl 
G.vörgyné betanított munkás II., Pulal Károlyné betanított munkás II., Rosta 
Jánosné betanított munkás Ili, Szeles Árpádné betanított munkás II., Táblás 
Jánosné betanított munkás II., Urbauer Lászláné betanított munkás II., Varga 
Sándorné betanított munkás II.

U.1 szolgálati beosztás: Bence Dénesné főmunkatárs II., csop.vez. /Külföldi 
folyóiratok központi katalógusa o.
A katalogizáló osztály hirlapfeldolgozó részlegének dolgozói: dr. Hegedtls 
Károly osztályvezetőhelyettes, Perczel Erzsébet szakalkalmazott I., valamint 
Papp Andrásné szakalkalmazott III., erre vonatkozó főigazgatói intézkedés 
alapján a mikrofilmtár állományába kerllltek.

Csoportvezetői megbízatások: Szegedy-Maszák Mlhályné főmunkatárs II./Katalo
gizáló osztálynál, Biegelbauer Pál szakalkalmazott II./Könyvek központi kata
lógusa osztálynál.

Főkönyvtáros! cim adományozása: Antónya Zsuzsanna, dr. Réti Lászlóné és 
Sonnevend Pétérné részére történt.

Eltávoztak könyvtárunkból: - Nyugdíjazással: Szép Sándorné betanított munkás 
I. - Áthelyezéssel: Bangha Katalin szakalkalmazott II./MTA Filozófiai Inté
zetbe, dr. Barankay Bertalanné szakalkalmazott II./Budapesti MUszaki Egyetem 
központi könyvtárához, Gábor Julianna szakalkalmazott I./Fővárosi Állat- és 
Növénykerthez. - Munkaviszonya megszllnt: Borza Ferenc szakalkalmazott II, 
El-Nagashi Györgyi szakalkalmazott IV, Szabó Gáborné szakalkalmazott II.
- Felmondott: Fazekas Kálmán betanított munkás I., Lahdelma /Balogh/ Márta 
szakalkalmazott IV.

/Lezárva: 1980. május 6./ Összeáll.: HERNÁDY DÉNES
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MUNKÁNKRÓL
KÉRDÉSEINKRŐL

Az OSZK-ban végzett szerződéses /un. KK/ munkákról

Könyvtárunkban szinte kivétel nélkül mindenki hallott már arról, hogy egyes 
részlegeink közel 10 éve vállalnak szerződéses munkákat. De alig találunk 
olyan kollégát, aki pontosan meg tudná mondani, hogy ezek milyen célt szol
gálnak, milyen természetűek és arányúak, a munkatervbe iktatott feladatok 
megoldásához hogyan viszonyulnak, - és utoljára, de nem utolsósorban - hogy 
az intézmény egésze számára milyen hasznot hoznak.

E tájékozatlanságból fakadóan az utóbbi években nem egyszer olyan fel- 
tételezések, kritikák hangzottak el magánbeszélgetésekben, de hivatalos fó
rumokon is, amelyek szükségessé tették a KK /költségvetésen kívüli/ munkák 
megvizsgálását és a felvetett kérdések tisztázását. E feladat megoldására 
könyvtárunk vezetősége három tagú bizottságot jelölt ki: e sorok Íróját, 
Reisenleitner Lajosnét és Sándor Ernőt.

A bizottság jelentése 1980 februárjában készült el, és március 20-án 
szakértői értekezleten került megvitatásra, illetve elfogadásra. Ugyanekkor 
született döntés arról is, hogy a vizsgálat eredményeit - lapunk közvetíté
sével - az egész könyvtári kollektíva elé terjesszük.

I.

Mielőtt ezt megtennénk, röviden fel kell idéznünk azokat a rendeleteket, 
belső utasításokat, pmelyek a KK munkák vállalását és végzését szabályozzák.

A KK munkák rendjét - a mi területünkön - a művelődésügyi miniszter és 
a pénzügyminiszter 201/1971./M.K.5/ KM-PM számú együttes utasítása szabályoz
ta. Ennek alapján készült az OSZK máig is érvényes belső szabályzata:"A szer
ződéses munkák rendje." /998/1972 lg./

Az idézett utasítás szerint "Szerződéses munkának minősül mindaz a könyv
tár feladatkörével összefüggő tájékoztatási /bibliográfiai, témafigyelési, 
adatszolgáltatási stb./, kiadványkészítési vagy összeállítási, könyvtárrende
zési és szervezési, valamint technikai /saját állományban levő anyagokról fo
to- és mikrofilmezés! munkák, könyvtári jellegű másolás, sokszorosítás, könyv- 
kötés, stb./ tevékenység, amelyet — a természetes vagy jogi személy részére — 
szerződés alapján végez." Az utasítás, éppen az OSZK számára, szakértői, szak- 
tanácsadói feladatok vállalását is lehetővé teszi.
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Az intézmény hivatkozott számú belső szabályzata elvi meghatározást is 
ad az OSZK KK tevékenységéről: "A szerződéses munkákat az Országon Szóohényi 
Könyvtár olyan vállalásoknak tekinti, amelynek oélja: a könyvtár által’vég
zett szolgáltatások bővítése, és ezen keresztül a nemzeti könyvtári feladat
körnek az eddiginél teljesebb ellátása. Ebből következően a könyvtár előtér
be azoknak a munkáknak a vállalását állítja, amelyeket adottságaiból követke
zően elsősorban a nemzeti könyvtár végezhet.

A könyvtár az utasítás erre vonatkozó rendelkezéseinek keretén belUl is 
szerződéses munkát csak az alábbi feltételek együttes fennállása esetén vál
lalhat :

- a munka a könyvtár feladatkörével összhangban áll és annak teljesíté
se a könyvtár rendeltetésszerű működését nem akadályozza.

- a munka a könyvtárnak a felügyeleti hatóság által jóváhagyott munka- 
tervében feladatként nem szerepel.

- a munka elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi föltételek a könyv
táron belül legalább 50 %-ban rendelkezésre állnak."

II.

KK-tevékenységűnk felméréséhez és megítéléséhez mindenekelőtt ismernünk 
kell az OSZK által vállalt KK munkák típusait. Két alapkategóriát különbözte
tünk meg: a munkaidőn túl, illetve a munkaidőben végzett munkát. Az előbbi 
osoportba tartoznak a Mikrofilmtár, a Sokszorosító tizem és Könyvkötészet, a 
Hírlap-állományvédelmi Osztály, a Restauráló Laboratórium, a Katalogizáló 
Osztály Adréma Csoportjának vállalásai, az utóbbiba pedig azok "az üzemi jel
legű munkálatok” /elsősorban az olvasói igényekre készülő gyorsmásolások 
stb./, "melyeket a könyvtár csak munkaidőben végezhet el." /Idézet az intéz
ményi szabályzatból;,/ A munkaidőn túl végzett munkáért a dolgozók általában 
30 Ft/Óra összegű díjazásban részűinek, ezzel szemben a munkaidőben végzett 
tevékenységért ez természetesen nem illeti meg őket. /A két típus között át
fedés csak kivételes esetben adódhat: elsősorban a Mikrofilmtárban, ahol az 
előhívás egy része, a gép gazdaságosabb kihasználása érdekében a rendes mun
kaidő keretében folyik. Ezért a dolgozó külön juttatást nem kaphat./

III.

A bizottság vizsgálódása nem terjedt ki a KMK szerződéses tevékenységé
re, sem a KK munkák gazdasági elszámolásának ellenőrzésére /ez utóbbi a min
denkori gazdasági revízió feladata/, és osak érintette az árbevételből kép
zett alapokat, azok felhasználását. Pénzügyi vonatkozásban kizárólag a munká
ban közvetlenül résztvett dolgozók jutalmazását /díjazását/ elemezte.

Kizárta vizsgálódási köréből azokat a KK munkálatokat in, amelyeket mun
katervbe iktatottan, hivatali időben, külön díjazás nélkül végeznek a dolgo
zók /olvasói megrendelések/.

Behatóan foglalkozott viszont - az idézett állami utasitán alapján - 
azzal, hogy a vállalások a könyvtár feladatkörével összhangban állnak-e, nem
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akadályozzák-e az intézmény rendeltetésszerű működését, a tervfeladatok mara
déktalan teljesítését. Ezt az elemzést sokrétű és minden lehető szempontot 
szem előtt tartó ténymegállapítással végezte el. Különös figyelmet forditott 
a Sokszorosító Üzem szerződéses munkáinak feltérképezésére, e részlegnél még 
a tervmunkák teljesítését, az Üzem kapacitását is felülvizsgálta, és erről 
kUlön jelentést is készített,

A szerződéses munkák helyzetképét a bizottság az 1978-as teljes év és az 
1979. év első félévének adataira támaszkodva állította össze, A bizottság je
lentése az egyes részlegek tevékenységét kUlön-kUlön elemzi, mi a következők
ben azonban az egyes kérdésekre összefoglaló választ kívánunk adni.

a. / Először is arra tértink ki, hogy a szerződéses szolgáltatások mennyi
ben felelnek meg a könyvtár profiljának, hozzásegltlk-e az intézményt nemzeti 
könyvtári feladatkörének teljesebb ellátásához.

Amikor a legnagyobb bevételt hozó Mikrofilmtár vállalásait végignéztük, 
kittint, hogy a megrendelők legtöbbje /nagy könyvtárak, megyei, járási könyv
tárak, levéltárak/ kiadott mikrofilm jegyzékeink alapján - állománya kiegészí
tése érdekében - hírlapjainkról készUlt filmek pozitív másolatát igényli 
/évente kb. 1 millió kocka/. Előfordul olyan kérés is, amely még nem filme
zett újságokra vonatkozik /a negatív film nálunk maradt/, esetenként pedig a 
megrendelő könyvtárral olyan egyUttmUködés alakul ki, melynek keretében a mi 
sorozatunk a kérő intézmény nálunk hiányzó köteteivel együtt kerUl fényképe
zésre. Ezzel a szolgáltatással tehát az egész ország könyvtári ellátottságát 
segitjUk, de időnként még saját állományunkat is kiegészítjük. A Sokszorosí
tó Üzem és könyvkötészet kisebb kiadványok sokszorosítását és kötését vállal
ta, meghívókat és apró nyomtatványokat sokszorosított, kötészeti és ezzel kap
csolatos javítási munkákat is végzett, dobozokat, tékákat stb. készített. El
sősorban az Állami Gorkij Könyvtár és rajta keresztül a Szovjet Ku-ltura és 
Tudomány Háza, valamint az Országos Pedagógiai Intézet munkáját segítette 
szolgáltatásaival. A Hirlap-állományvédelmi Osztály könyvek, folyóiratok, hír
lapok kötését, levéltári iratok fertőtlenítését, restaurálását, tervrajzok, 
térképek tisztítását, laminálását, kasirozását, könyvtári raktárhelyiségek, 
valamint egyes könyvek fertőtlenítését végezte el a vizsgált időszakban. E 
munkákat Budapest Főváros Levéltára, a Gorkij Könyvtár, a Magyar Nemzeti Mú
zeum és több más tudományos intézmény megrendelésére vállalta. A Restauráló 
Laboratórium csak kis mértékben vette ki részét a szerződéses munkákból: 
1978-ban az Evangélikus Gyűjteményi Tanácstól kapott néhány kötetet hozta 
helyre. Az Adréma csoport KK munkája keretében a kötelespéldány szolgáltatás
hoz kapcsolódva cédulákat sokszorosít a KLTE, illetve a Statisztikai Hivatal 
Könyvtára számára, lemezeket présel és cédulákat készít az Országos Pedagógiai 
Könyvtár és Muzeum, illetve a Petőfi Irodalmi Muzeum részére.

Úgy véljUk, hogy ez a felsorolás nem szorul kommentálásra és önmagában is 
egyértelmUen bizonyltja, hogy az OSZK KK tevékenysége megfelel a nemzeti könyv
tári funkcióknak és messzemenő támogatást nyújt az ország könyvtárainak, levél
tárainak és múzeumainak.

b. / A következőkben azt a kérdést tisztázzuk, hogy a vállalások a terv- 
munkához képest milyen arányúak voltak, teljesítésük nem történhetett-e a terv
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feladatok rovására.
Ennek megítélésekor előre kell bocsátani azt, hogy a bizottság minden 

részleg nyilvántartási rendszerét megvizsgálta és azokat - bár nem egysége
sek - önmagukban véve megfelelőnek találta. így a végzett munka mennyiségé
re, teljesítési módjára, idejére vonatkozóan megbízható dokumentáció állt 
rendelkezésre.

Általánosságban megállapítható, hogy a KK munkák a tervfeladatok nagy
ságrendjéhez viszonyítva, csak egy töredéket jelentenek. Jellemző adatként 
említhetjük a Sokszorosító Üzem és Könyvkötészet kétféle tevékenységének ará
nyát, ahol is a szerződéses munkák összideje az éves munkaidőhöz viszonyítva 
csupán 5-6 %, a sokszorosítási nyomásszám pedig a tervmunkának mindössze nem 
egészen 5 a. A Hirlap-állományvédelml Osztálynál a szerződéses feladatok 
teljesítése ugyancsak kb. 5 %-ot jelent a hivatali munkaidőhöz képest. De nem 
rosszabb az arány a többi részlegnél sem.

Ezek az adatok már önmagukban is bizonyítják, hogy a szerződéses tevé
kenység nagyságrendjénél fogva nem gátolja a tervfeladatok ellátását.

Ezen állítás helyességét az egyéni KK vállalások időelemzése is alátá
masztja. A bizottság személyekre és részlegekre szólóan megvizsgálta a KK 
munkában való részvétel arányát, A Mikrofilmtárban az évi KK kereset szemé
lyenként általában - a többségre jellemzően - 1.500 és 6.500 Pt között mozog. 
Ez, a 30 Pt-os órabért véve alapul, azt jelenti, hogy a KK munkában résztve
vő dolgozók többsége szerződéses feladataik teljesítésére átlagosan évi 50- 
210 órát fordít. A Sokszorosító tizemben és Könyvkötészetben az ilyen jellegű 
éves átlagkereset a néhány forinttól egészen 2.000 Pt-ig terjed. Az évi 3.000 
- 5.000 Pt-ot megközelítő KK kereset viszonylag ritkán fordul elő. A tényle
gesen ledolgozható évi munkaidő szempontjából /10 hónapos évet véve alapul/
Pl. a 3 .000 Pt KK kereset megtermelése havonta csupán 10 óra munkaidőn túli 
lekötöttséget jelent. Nem sokkal magasabb a Hirlap-állományvédelml Osztály 
KK tevékenységben való részvétele sem. Az Adréma (izemben senkinél sem halad
ja meg a díjazás /teljesítmény/ - a 10 hónapos évre elosztva - a havi 50 órás 
időkeretet.

Egyetlen területen sem mutatkozik tehát olyan mérvű vállalás, ami a dol
gozót irreálisan terhelné és arra késztetné, hogy munkaidőn túli feladatát 
hivatali időben oldja meg.

Vannak azonban még más tényezők is - és ezek majdnem minden részlegnél 
érvényesülnek - amelyek a szerződéses feladatok hivatali időben történő vég
zését gyakorlatilag szinte lehetetlenné teszik. A Mikrofilmtár esetében & 
gépnaplók pontosan és időhöz kötötten rögzítik a végzett munka fajtáját /hi
vatali - KK/, más tipusu és más szinü címkével ellátott anyaggal dolgoznak 
nappal és munkaidő után, a KK munkákat csak csoportvezetői szintű felügyelet 
mellett végezhetik, és még lehetne a belső szabályozó eszközöket tovább sorol
ni.

Nem hagyhatjuk emlités nélkül az osztályvezetők és csoportvezetők fele
lősségvállalását és ellenőrző tevékenységét, amely minden érintett részlegnél 
tapasztalható. De érvényesül a szerződéses feladatokat ellátó részlegeknél 
egy olyan "házi törvény" is, amely a KK munkák hivatali időben történő vógzé-
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eét morális alapon teszi lehetetlenné.
Összefoglalóan tehát megállapíthatjuk, hogy a szerződéses munka és a 

hivatali munka szétválasztása mind nyilvántartási, mind egyéb szempontból 
kellőképpen megoldottnak tekinthető.

IV.

Az előzőekben jeleztük már, hogy az árbevételből képzett alapok alakulá
sával és felhasználásuk módjával a bizottság nem foglalkozott. A szerződéses 
munkákról alkotott kép teljesebbé tétele érdekében azonban a KK tevékenység 
ezen vetületére is szükséges utalnunk.

Nem eléggé köztudott, hogy a szerződéses munkák árbevételéből az állam
mal szemben fennálló befizetési kötelezettségek teljesítése után viszonylag 
számottevő pénzmaradvány áll a könyvtár rendelkezésére. Ennek 60 %-a az un. 
jutalmazási alap, amely Ma szerződéses munka teljesítésében résztvett belső 
dolgozók munkaköri kötelességét meghaladó tevékenységének jutalmazására /va
lójában díjazására/ szolgál.... A jutalmazási alap 90 %-a a szerződéses mun
ka teljesítésében, irányításában és ellenőrzésében közvetlenül.résztvevő bel
ső munkatársak jutalmazására fordítható. A jutalmazási alap 10 %-éból azokat 
a belső munkatársakat lehet jutalmazni, akik a szerződéses munkát közvetve 
segítik elő."Ádázét az intézményi szabályzatból./ A Könyvtárban a munkában 
közvetlenül résztvettek díjazása /"jutalmazása"/ - mint már említettük - ál
talában 30 Ft-os óradijjal történik. A fejlesztési alap /a pénzmaradvány 
35 %-a/ gépek stb. beszerzésére, beruházásra és felújításra ad lehetőséget, 
de ebből fedezhetők egyéb juttatások is /intézmények közti devizamentes sze
mélycsere, külföldi tanulmányutak stb./ Mindkét említett alap szolgálhat a 
lakásépítési keret növelésére is. A kulturális és szociális alap /a pénzma
radvány 5 %-a/ az elnevezésében jelzett célra fordítható, gyakorlatban szin
te teljes egészében a családos üdültetés lehetőségét biztosítja,

A három felsorolt alapból az az összeg, amely 1978-ban az egyéni díjazá
sok után a kollektíva egészének hasznát szolgálta /családi üdültetés, külföl
di tanulmányutak, lakásépítési kölcsön, évvégi általános jutalom növelése 
stb./ 665.000 Ft volt!

Ezek alapján az is egyértelmű, hogy a szerződéses munkák vállalása az 
intézmény egészének is érdekében áll.

NÉMETH MÁRIA
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Az OSZK mint koordinációé központ

Szerkesztőségi meg.legyzéai3. számában megjelenő hőst, » Az Itt közölt Írás a Könyvtári Figyelő ígao
i íí — - - -— hosszabb tanulmány részlete, melyet vitaindítónakszánunk. Várjuk a hozzászólásokat, kiegészítéseket, észrevételeket!

Uj kategóriát vezettek be a könyvtári alapjogszabályok* a könyvtári intézmény- 
rendszerbe, mégpedig a koordinációs központok kategóriáját. Ha nagy vonalak
kal vázolták Is, hogy mit várnak el egy koordinációs központtól, éppen a mű
ködési terhietek különbözősége miatt minden egyes központnak magának kell sa
játos tartalomnál megtöltenie a közös kereteket.

Az Országos Széchényi Könyvtár - s benne a KMK - két területen 1b koor
dinációs központként működik: a közmUvelődési könyvtári hálózatok és terUleti 
együttműködési körök központjaként. Véleményünk szerint az előbbi feladatot 
főként a KMK-nak kell ellátnia az OSZK illő hozzájárulása mellett, mig az 
utóbbinál fordított a helyzet, mivel az alakulófélben lévő, tervezési-gazda
sági körzetekre kiterjedő együttműködési körök legfőbb tartalmát egyelőre a 
kötelespéldányelosztás és a könyvtárközi kölcsönzés szervezése teszi.

Akkor jár el helyesen a koordinációs központ, ha tevékenységi körét nem 
voluntarista módon alakítja ki, hanem a hozzá tartozó könyvtárak tényleges 
szükségleteihez igazítja munkáját. Munkastílusát illetően pedig messzemenően 
kerülnie kell a hatóságosdit, mert inkább szolgálnia, semmint irányítania kell 
a gondjaira bízott könyvtári együttest. Ezért nem a vezető szerepét kell el
játszania, hanem az egyenjogú tagokból alakult testület titkáráét, a javaslat- 
tétel, a rábeszélés, a tanácsadás, az ösztönzés jogával és kötelezettségével, 
de semmiképpen az utasításra, a mások feletti döntésre való jogosultsággal, 
vagy akárcsak felhatalmazással.

A koordinációs központ nem helyettesíti a hálózati központokat, illetve 
a kooperációs körök vezető könyvtárait, hanem ésszerű együttműködésüket kí
vánja előmozdítani olyan funkciók vállalásával, mint például fejlesztési kon
cepciók és tervezetek kidolgozása, információs adatbázis kialakítása, a kép
zési és továbbképzési tevékenység összehangolása, esetenként átvállalása, ku
tatási programok megtervezése és végrehajtása, kutatásszervezés, módszertani 
és konzultációs szolgálat működtetése, könyvtári és információs szolgáltatá
sok nyújtása, illetve e szolgáltatások kooperációs alapon való megszervezése 
és igy tovább. Talán nem hizelgünk önmagunknak, ha azt állapítjuk meg, hogy 
a KMK - bizonyos korábbi tanulságok levonásával - igyekezett már a jogszabá
lyok megjelenése előtt is "prózában beszélni". Gyakorlatába beillesztette a 
fenti funkciókat, s tudatosan vállalta a szolgáló-katalizátori szerepet. Ez 
tükröződik abban is, hogy a titkársági teendőket látja el. a megyei könyvtárak, 
illetve a szakszervezeti hálózati központok igazgatóiból alakult tanácsok mel

* /- az 1976. évi 15» számú törvényerejű rendelet, valamint a kulturális mi
niszter 5/1978 /II.12./ KM rendelete./
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lett, s a munkatervében szereplő és soronkivUli feladatai egyaránt főként a 
közművelődési könyvtári hálózatok igényeihez igazodnak.

Itt merül fel uj formában az a régi kérdés, hogy mik is tulajdonképpen 
a KMK összkönyvtárügyi kötelezettségei. Mindenesetre a koordinációs központok 
életrehivásával mentesültünk olyan feladatok alól, amelyeket eddig végeztünk 
vagy el szerettünk volna végezni. Az igazság az, hogy az alapítás időszakában 
kissé túl ambiciózusan meghúzott határokat a KMK a gyakorlatban soha nem tud- 
a elérni részben kapacitásbeli fogyatékosságok, részben illetéktelensége,
pontosabban más szervek illetékessége miatt, így az uj jogi helyzet csak szen
tesítette a valóságban végbement folyamatot, amely nagyjából azt eredményezte, 
hogy a KMK a közművelődési könyvtári hálózatok koordinációs központi feladat
körén túl csak bizonyos általános könyvtárügyi feladatokat lát el. Azt hisz- 
szük, hogy ez utóbbi feladatok a jövőben sem maradnak el, mindenesetre a töb
bi koordinációs központtal való intenzív együttműködés és munkamegosztás ered
ményeképpen némileg módosulhatnak. Például: egyelőre nincs koordinációs köz
pontja a társadalomtudományi szakterületi együttműködési köröknek, ezért pil
lanatnyilag a KMK látja el a Társadalomtudományi Információs Munkabizottság 
titkársági teendőit. Vagy: egyre több felsőoktatási és szakkönyvtár keres meg 
bennünket rendszer-tervezési és -szervezési megbízással; valószínű, hogy a 
jövőben e megbízásokat az illetékes koordinációs vagy hálózati központoknak 
kell vállalniuk, de mindenképpen velük együttműködve tevékenykedhetik a KMK 
- ha futja erre energiája - "idegen vadászterületen".

Ugyanis erőforrásaink meglehetősen behatároltak. KonzultáclÓB-tanácsadó- 
-módszertani szolgálatunkat nem valamiféle előzetes terv szerint működtetjük, 
hanem örülünk, ha azoknak a könyvtáraknak segíthetünk, amelyek igénylik ezt. 
Nem kevés kollegiális szemrehányás ért már bennünket azért, hogy egyes könyv
tárakban, hálózatokban ritkán jelenünk meg. Ám az ügyek ereje dirigál bennün
ket, s ezért sokszor sajnálattal le kell mondanunk olyan konzultációkról, ame
lyekből pedig mi tanulhatnánk, s falra hányni borsót ugyan minek menjünk, ha 
oda is mehetünk, ahol tényleg szolgálhatunk.

PAPP ISTVÁN

Ismét a kutatónapokról

Híradónk múlt évi 4-5. számában beszámoltunk a kutatónapi munka helyzetéről, 
eredményeiről, elnyerésének feltételeiről és közzétettük a jóváhagyott témák 
jegyzékét. Most - röviden ugyan, de két vetületében is megközelítjük a kér
dést: az 1980-ra engedélyezett témajegyzék közlésével egyidőben /1. a mellék
letet/ elemezzük a kutatások alakulásának jellemző vonásait, újabban érvénye
sülő tendenciáit, majd ezt követően — az országos kutatásnyilvántartásról adunk képet és az összefoglaló táblázat alapján az OSZK-ban folyó munkákat or
szágos keretbe is belehelyezzük. I

Idézett cikkünkben beszámoltunk arról, hogy- könyvtárunkban 1978—bán — és 
akkor először — az un. egyéb /nem könyvtártudományi/ kutatásokkal foglalkozók
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száma elérte a könyvtári szakterületen munkálkodókét /33 - 33 fő/. 1979 elején 
aztán ez az arány megváltozott, és a múlt év végén arról adhattunk számot, 
hogy összesen 71 fő részesült heti 8 /egyes esetekben 4/ órás kutatóidőben.
A kutatott témák száma 78 volti könyvtártudományi kérdésekkel 42 munkatársunk 
foglalkozott, egyéb területen 32 fő dolgozott, A témák aránya - az előbbi cso
port javára - 46 - 32 főre módosult. És amig 1978-ban heten végeztek kutató
fejlesztő jellegű elméleti munkát, addig 1979-ben már tizenhármán oldottak 
meg e körbe tartozó problémákat.

A kutatónapban részesülők kb. egyharmada 35 éven aluli fiatal volt, közü
lük tizenegyen doktori értekezésüket Írták /10 fő ''egyéb", egy pedig könyvtár- 
tudományi témát választott/.

Az 1979. évi helyzethez viszonyítva az 1980-ra engedélyezett kutatások a 
következő képet mutatják: 76 munkatársunk kapott összesen 84 témára kutatóna- 
pot. Negyvenen könyvtártudományi, harminchatén egyéb területen dolgoznak, és 
44 könyvtári téma áll 40 egyébbel szemben.

Ezek a számok azonban önmagukban nem tükrözik a valós helyzetet. Magya
rázatra szorul a személyekhez viszonyított magas témaszám: ez egy-két kutató 
két témájából, illetve az év közbeni témaváltozásból adódik, elsősorban a már 
publikáló, igy a disszertációt befejezettek sorából a kutatói gárdába átlépő 
fiatalok esetében. A számok alapján úgy tűnik, mintha a tavalyi arányok a 
könyvtártudományi terület rovására tolódtak volna el. G mögött elsősorban az 
rejlik, hogy a doktori disszertáció megírására most kutatónapot kapott öt fia
tal közül csak egy választott kifejezetten könyvtártudományi témát, négyen 
irodalomtörténeti problémát kívánnak megoldani /ezek közül az egyik határte
rületet érint/. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a könyvtártudományi körön be
lül a múlt évben előretört kutató-fejlesztő tevékenység háttérbe szorult vol
na,' sőt, az arányok inkább javultak.

A papírforma különben már az év első hónapjaiban felborul: az intézmény
ből ideiglenesen vagy véglegesen eltávozó/ott kollégák ui, mind az "egyéb" ku
tatási területen tevékenykedtek, és elmenetelükkel ezt a csoportot gyengítik. 
Igaz, hogy ezzel szemben csökken a fiatal kutatók száma is, de ez az egyhar
mados alaparányon mitsem változtat. Már csak azért sem, mert a fiatalok "fel
futásával" párhuzamosan lezajlik egy ellentétes előjelű folyamat: a vezető 
beosztásban levő kutatók - hivatali munkájukban jelentkező túlterheltségük 
miatt - egyre többen kényszerülnek a kutatásról való lemondásra.

NÉMETH MÁRIA
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Az 1980. évre engedélyezett kutatások

I. ÁTMENŐ KUTATÁSOK 
Könyvtártudományi témák

1. dr. Batári Gyula főmunkatárs I. (Külföldi Folyóiratok Központi Kataló
gusa)
A romániai magyar szaksajtó a kát világháború között. (Az ipari, termé
szettudományi, mezőgazdasági, egészségügyi, ismeretterjesztő, valamint 
egyes társadalomtudományi és könyvészeti folyóiratok története.
(Heti 8 óra)

2. Berlász Piroska főmunkatárs I., csoportvezető (Gyarapítási Osztály)
A debreceni városi nyomda kiadványainak tipográfiai vizsgálata 1596- 
1651-ig.
(Heti 4 óra)

3. dr. Borsa Gedeon osztályvezető (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliog- 
ráfiai Csoport)Nyomdatörténeti problémák a 15* ás 16. században.(Heti 8 óra)

4. Botka Ferencné Lakatos Éva főmunkatérs I., csoportvezető (Katalogizáló 
Osztály)
Magyar irodalmi és irodalmi értékű folyóiratok bibliográfiája.
(Heti 8 óra)

5. V. Ecsedy Judit főkönyvtáros (Gyarapítási Osztály)A 17-18. századi magyarországi nyomdák magyar nyelvű kiadványai.
(Heti 8 óra)

6. Fügedi Péterné főosztályvezető
Az "MSz 3424 Könyvtári cimleirási szabályok" uj kiadásának revíziója. 
(Heti 8 óra)

7. Fülep Katalin könyvtáros (Kézirattár)
Magyarországi kózirattöredékek meghatározása.
(Heti 8 óra)

8. HeItal János könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai 
Csoport)
A sárospataki nyomda története a 17. században.(Heti 8 óra)

9. Hervay Ferenc főmunkatárs I. (Olvasószolgálat)
Magyarországi könyvtárak, könyvjegyzékek és könyvek a középkorban ób a 
16. században.
(Heti 8 óra)

10. dr. Illyés Katalin főmunkatárs II. (Olvasószolgálat)
A magyar nyelvű szaksajtó kialakulása 1848-tól 1867-ig. (A színházi, 
képzőművészeti lapok és naptárak.)
(Heti 8 óra)

11. Kastaly Beatrix osztályvezető (Hirlapállományvédelmi tízem)
- A tarlós papír előállításával és alkalmazásával kapcsolatos kutatás.
- Újságnyomó papírok tömeges semlegesítése és utánenyvezése.
(Heti 4-4 óra)

12. dr. Kelecsányl Gábor főmunkatárs I. (Olvasószolgálat)
A Régi Magyarországi Nyomtatványok következő köteteinek munkálatai. 
(Heti 8 óra)
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13. dr. Kondor Imréné osztályvezető (Könyvek Központi Katalógusa)
- A központi katalógusok szerepe a szakirodalmi ellátásban.
- Szabványosítási munkálatok: a 2012-79.sz. (A bibliográfiai leírásban használt szavak és kifejezések rövidítése) KGST szabvány honosítása, 

a magyar szabvány elkészítése - Részvétel az ISO 832 (A bibliográfiai 
leírás tipikus szavainak rövidítése) revíziójában.

(Heti 4-4 óra)
14. Kovács Ilona osztályvezető (Katalogizáló Osztály)

Az Országos Széchényi Könyvtár állományának története, ktilönös tekintet
tel az amerikai hungarika anyag vizsgálatéra.(Heti 8 óra)

15. dr. Markoviié Györgyi osztályvezető, kandidátus (Zárolt Kiadványok Tára) Magyarországi, európai (és tengerentúli) cenzuratörténet, sajtótörténet, 
ktilönös tekintettel a második világháború időszakának antifasiszta kiad
ványaira.
(Heti 8 óra)

16. Mohor Jenő osztályvezető (Információs Osztály)
A központi szolgáltatások és a kutatási, fejlesztési és irányítási in
formációs rendszer kapcsolatai (különös tekintettel az OSZK uj feladata
ira. )
(Heti 8 óra)

17. Nagy László könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai 
Csoport)
Könyvkultúra a 18. századi Magyarországon.
(Heti 8 óra)

18. dr. Németh Mária osztályvezető (Tudományos Titkárság)
- A külföldi magyar sajtó bibliográfiája.- A tudományos munka (hungarika-kutatás) alakulása az Országos Széchényi 
Könyvtárban 1945-t51 1975-ig.

(Heti 4-4 óra)
19. dr. Pajkossy György főosztályvezető

Az Országos Széchényi Könyvtárban kósziilő kurrens magyar irodalmi és irodalomtudományi szakbibliográfia elméleti kérdései.
(Heti 4 óra)

20. dr. Patay Pálné osztályvezető (Térképtár)
Az Országos Széchényi Könyvtár Térképtárának története.
(Heti 8 óra)

21. Plihál Katalin könyvtáros (Térképtár)A gazdasági földmérés Magyarországon, különös tekintettel az Országos 
Széchényi Könyvtár Térképtárában lévő kéziratos térképanyagra.
(Heti 8 óra)

22. N. Rácz Aranka főosztályvezetőA kiádványok egyetemes hozzáférhetősége (UAP) Magyarországon.
(Heti 8 óra)

23. dr. Ráduly Márta osztályvezető (Személyzeti Osztály)
A külföldi magyar nyelvű gyermekirodalom áttekintése 1945-1970.
(Heti 0 óra)

24. Schneller Károly h. osztályvezető (Szakozó Osztály)
Az ETO magyar nyelvű kiadásának, valamint a "Kiegészítések és módosítá
sok az ETO-hoz" c. kiadvány szerkesztése.
(Heti 8 óra)

25. Sípos Márta főmunkatárs I. csoportvezető (Magyar Nemzeti Bibliográfia
Szerkesztősége) , , ,Azl,MSZ 3401-58 Betűrendbe sorolás szabályai" c. szabvány módosítása.
(Heti 8 óra)
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26. Soltész Zoltánná dr. osztályvezető (Régi Nyomtatványok Tára)
Régi hungarika nyomtatványok.(Heti 8 óra)

27* Gomkuti Gabriella osztályvezető (igazgatási Osztály)1Ö. századi magyar alapítású magánkönyvtárak története, 1. Magyar női 
könyvtárak a 18. században.(Heti 8 óra)

28. Sonnevend Péter osztályvezető (Repertórium Szerkesztőség)Az országos szakirodalmi információ-ellátás és a nemzeti könyvtár funkci
ói. Összefüggések és fejlesztési problémák: 1. A nemzeti cifckbibliográfia 
korszerlisitése.(Heti 8 óra)

29. Szilvássy Zoltánná osztályvezető (Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusai
A nemzetközi együttműködés kérdései az időszaki kiadványok területén és 
ennek előfeltételei.
(Heti 8 óra)

30. dr. Szűcs Jenöné osztályvezető (Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztő
sége)
Bibliográfiák számitógépesitése.
(Heti 8 óra)

31# dr. Vizkelety András főmunkatárs I.# kandidátus (Kézirattár)
Bel- és külföldi könyvtárakban őrzött középkori magyar vonatkozású kézi
ratokkal kapcsolatos kutatások.(Heti 6 óra)

32. Zöldi Péter főmunkatárs I. (Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége) 
Az ETO és tárgyszavak együttes alkalmazása bibliográfiában;
Számitógépes tárgyszó index lehetőségei.
(Heti 8 óra)

33. Zsember.v Anna főmunkatárs I. (Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa) 
tiSZ 3440/^“"bibliográfiai leirás besorolási adatai. (Egységesített cim 
és vonatkozó meghatározások.)(Heti 8 óra)

Nem könyvtártudományi témák

34. dr. Acél Zsuzsanna könyvtáros (Katalogizáló Osztály) 
A magyar haláltánc és a Példák Könyve.
(Heti 8 óra)

35. dr. Borsos Józsefné főmunkatárs I. (Olvasószolgálat)
- Variáns es migráció meghatározott szokasanyagban.
- Rejtett néprajzi adatok a 18. századi szépirodalomban. 
(Heti 4-4 óra)

36. dr. Fallenbüchl Zoltán főmunkatárs I. (Kézirattár)...., . . ._J Értelmiségi kereső foglalkozásúak demográfiai es működési viszonyai a 
18. században Magyarországon.
(Heti 8 óra)

37. dr. Fried István főmunkatárs I., kandidátus_(01vasószolgálat)
A felvilágosodás és a romantika Keletközep-Europa irodalmában. 
(Heti 8 óra)

38. Galamb Györgyné főmunkatárs I. (Katalogizáló Osztály)
Forrásanyaggyüjtés Pannónia történeti chrestomathiajahoz. 
(Heti 8 óra)
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39. Gróh Gáspár könyvtáros (Kisnyomtatványtár)
Szabó Dezső ideológiájának bírálata. (Egyetemi doktori disszertáció ) (Heti 8 óra 1980 végéig)

40. dr. Karsay Orsolya főmunkatárs II., kandidátus (Kézirattár)Ölemens Alexandrinus - ókor és középkor határán.
(Heti 8 óra)

41. dr. Kecskeméti István osztályvezető (Zeneműtár)Kodály Zoltán zenemüveinek tematikus katalógusa.
(Heti 8 óra)

42. dr. Kemény G. Gábor f°munkatárs I., kandidátus (Olvasószolgálat)Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában (1913-1918.)
(Heti 8 óra)

43. Koroknál Ákosné Nemeskor! Erika főkönyvtáros (Kézirattár)
Óholnoky László novellái. (.Egyetemi doktori disszertáció.)(Heti 8 óra junius 30-ig.)

44. Köpeczl-Nagy Gáborné Hé.i.las Eszter könyvtáros (Régi Nyomtatványok Tára) Magyar-francia diplomáciai kapcsolatok a Rákóczi-szabadságharc előzmé
nyeiben, a 17.század második felében. (Egyetemi doktori disszetáció.) 
(Heti 8 óra junius 30-ig.)

45. S. Lengyel Márta főmunkatárs I. (Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztő
ség)
Az 1848 előtti haladó osztrák röpiratirodalom és sajtó története, külö
nös tekintettel magyar vonatkozására.
(Heti 8 óra)

46. dr. Lichtmann Tamás könyvtáros (Olvasószolgálat)
A történelmi regény a két világháború közötti német és magyar irodalom
ban.(Kandidátusi értekezés.)
(Heti 8 óra)

47. dr. Melczer Tibor főmunkatárs II. (Olvasószolgálat)
Babits és Radnóti költészete.
(Heti 8 óra)

48. Miklóssy János főmunkatárs I., csoportvezető (Olvasószolgálat)Vajda János összes müveinek kritikai kiadása. (8.kötet)
(Heti 8 óra)

49. Miklóssy Jánosné főmunkatárs I., csoportvezető (Katalogizáló Osztály) 
Vajda János összes müveinek kritikai kiadása. (8.kötet)
(Heti 8 óra)

50. Németh Gabriella könyvtáros (Gyarapítási Osztály)
Az olasz reneszánsz komédia dramaturgiai problémái Giordano Brúnónál. 
(Egyetemi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra 1930 végéig.)

51. dr. Németh S. Katalin könyvtáros (Olvasószolgálat)
Válogatott irodalomtörténeti bibliográfia a Hungarológiai Értesítő szá
mára.
(Heti 8 óra)

52. Neumayer Katalin könyvtáros (Zeneműtár)
A székely nyelvjárás hatása Tamási Áron nyelvére és stílusára. (Egyete- 
temi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra junius 30-ig.)

53. Nikodémuszné Nagy Mária könyvtáros (Zeneműtár) . _
Irodalom és zene kapcsolata legrégibb zenemükiadvanyainkban (17-19.szá
zad.) (Egyetemi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra március 30-ig.)
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54. Somogyi Pálné Hamar Mária főmunkatá™ n. (zéróit Kiadványok Tára)tekezésT* “Uvelődéspolitikai törvényhozása. (KaídidátSei
(Heti 8*óra)

55. Szász Andrásné főmunkatárs II. (Olvasószolgálat)
(Heti5 * * 88Póra)Ma8yar ^ álnávlexikon kiegészítése 111. folytatása.

ár-

56. dr. Sgaader Józsefné főmunkatárs I. (Kézirattár)
Bessenyei György összes müveinek kritikai kiadásában való részvétel - Felvilágosodáskor! kutatások. A* 
(Heti 8 óra)

57. Szente Péter könyvtáros (Retrospektív Bibliográfiai Szerkesztőséé)
Az irónia fogalmáról. (Egyetemi doktori disszertáció.) 6(Heti 8 óra 1980 végéig.)

58. dr. Vásárhelyi Judit könyvtáros (Régi Magyarországi Nyomtatványok Bib- 
liográfiái Csoport)
A 17. századi magyar irodalom.(Heti 8 óra)

59. dr. Vekerdi József osztályvezető, a tudományok doktora (Nemzetközi Cse- 
reszolgálat)
Ciganisztika.(Heti 8 óra)

60. V. dr. Windlsch Éva osztályvezető, kandidátus (Kézirattár)
A magyar irodalomtörténeti bibliográfiai kézikönyv sorozat szerkesztése. (Heti 8 óra)

II. UJ KUTATÁSOK

Könyvtártudományi témák

1. Győriné Kiss Éva könyvtáros (Könyvek Központi Katalógusa)
Az uj bibliográfiai leírási szabványok alkalmazásának lehetőségei a köz
ponti katalógusokban, különös tekintettel a lelőhelyjegyzékekre.
(Heti 8 óra)

2. dr. Gyurján Istvánná könyvtáros (Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztő
sége)
A romániai magyar szépirodalom bibliográfiai feldolgozása 1919 és 1944 
között.
(Heti 8 óra)

3. dr. Pajkossy György főosztályvezető
A "Könyv, könyvtártudomány" tárgykörébe tartozó címszavak megírása "Az 
Akadémiai Kiadó Nagylexikona" c. kiadvány számára.
(Heti 4 óra)

4. Pavercsik Ilona könyvtáros (Színháztörténeti Tár)
A kassai nyomdászat története.
(Heti 8 óra)

5. dr. Szegleti Ildikó főmunkatárs II. (Külföldi Folyóiratok Központi Kata-
lőgusa) ,A kurrens lelőhelyjegyzék betűrendes mutatójának szerkesztési problémái 
(a lelőhelyek számítógépesítésének elméleti előkészítéseként).
(Heti 4 óra)
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6. Vajda Gábor könyvtáros (Magyar Nemzeti Bibliográfia Szerkesztősége) Tnem/.eT3 bi bliográfiui rendszer korszerű funkciói, különös tekintettel 
az MNH rendszeríré. (Egyetemi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra 1981 végéig.)

7. Vavrlnecz Veronika főraunkatérs II, csoportvezető (Zeneműtár)
Az Országos Széchényi Könyvtár állományában lévő Dohnányi-levelezés fel
tárása.
(Heti 8 óra)

8. dr. Velenczel Katalin könyvtáros (Régi Nyomtatványok Tára)
Áz Országos Széchényi Könyvtár Régi Magyar Könyvtár gyűjteményének 16. századi poseessori bejegyzései.
(Heti Q óra)

Nem könyvtártudomáavl témák

1. Bárányi Olga könyvtáros (Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa)
A bűn és bűntudat Dosztojevszkijnél és Tolsztojnál. (Egyetemi doktori 
disszertáció.)(Heti 8 óra 1981 végéig.)

2. Belitska-Scholz Hedvig osztályvezető (Színháztörténeti Tár)A hivatásos színjátszás kialakulása Magyarországon a 18-19, század for
dulóján. (Kandidátusit értekezés.)
(Heti 8 óra)

3. Horváth Gabriella könyvtáros (Nemzetközi Csere)Az angol és amerikai irodalom visszhangja a késői reformkor magyar saj
tójában. (Egyetemi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra 1981 végéig.)

4. Koroknál Ákosné főkönyvtáros (Kézirattár)
A Nyugat első korszakának dokumentumai az Elek Artúr hagyatékban.
(Heti 8 óra julius 1-től.)

5. Köpeczi-Nagy Gáborné Héj1as Eszter könyvtáros (Régi Nyomtatványok Tára)A Thökdly-szabadságharc bibliográfiája. - Magyarországon fellelhető for
rások és feldolgozások.
(Heti 8 óra julius 1-től.)

6. Murányi Róbert Árpád főmunkatárs I. (Zeneműtár)
A Győri gtlspöki Könyvtár XI.b. 54 Jelzetű kéziratának feltárása.
(Heti 8 óra)

7. Németh László könyvtáros (Zárolt Kiadványok Tára)
A katolikus egyház és a munkáskérdés Magyarországon a harmincas években 
a korabeli kiadványok tükrében. (Egyetemi doktori disszertáció.)
(Heti 8 óra 1980 végéig)

8. Neumayer Katalin könyvtáros (Zeneműtár)
Kísérletek a magyar nyelvű zenei szakszókincs megteremtésére.
(Heti 8 óra julius 1-tól.)

9. W. Sajgó Ágnes könyvtáros^(Régi Nyomtatványok Tára)
Görög útleírások a Keletről,
(Heti 8 óra)
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18. Szabó András könyvtáros (Kézirattár) 
Károlyi Gáspár és a vizsolyi Biblia. (Heti U óra 1931 végéig.) (Egyetemi doktori disszertáció.)

11. Üaooort )Za könyvtáros Magyarországi Nyomtatványok Bibliográfiai
^Heti^8^óra)aS Mikl<5s mUveinek kritikai szövegkiadása.

12. Tóth Sándorné főmunkatárs II. 
Furchkircher György munkássága. (Heti 8 óra)

(Katalogizáló Osztály)

Könyvtári témájú kutatások nyilvántartása

A művelődésÜgyi miniszter 158/1966 /M.K.15./MM számú utasítása értelmében a 
KMK tartja nyilván a könyvtárakban folyó kutatásokat. Jelenlegi formájában a 
könyvtárak 1973-tól kötelesek jelentést kUldeni tervbe vett, folyamatos, vagy 
befejezett kutatásaikról, illetve azok eredményeiről, a megjelent publikációk- 
ról - akár könyvtári témájúak azok, akár nem.

A könyvtárak három tipusu kérdőivet kapnak. Az első a kutatásokat méri 
fel, a második és harmadik pedig a kutatások termékeire, eredményeire kérdez 
rá.

A KMK ezekből az adatlapokból nyilvántartást készít, könyvtártípusok és 
témák szerinti csoportosításban. A nyilvántartás 1973-tól tekinthető teljes
nek, adataink az azóta eltelt esztendőkre vonatkoznak. Megjegyezzük azonban, 
hogy a nyilvántartás csak a bejelentést regisztrálja, a befejezett kutatások 
eredményéhez, a kutatási jelentéshez - amennyiben van ilyen - a kutatást vég
ző intézményben lehet hozzáférni. A kérdőíven feltüntetett adatokból a kuta
tások mélységére, a munka minőségére következtetni nem lehet, tehát számada
taink csak mennyiségi mutatók.

A jelenlegi formában 1973 óta létező nyilvántartás 361 könyvtári témá
jú kutatást, illetve publikációt tartalmaz.

A bejelentett kutatási témák 1/5-éből készül olvasható tanulmány, cikk 
vagy monográfia; mintegy 1/5-e nyomtalanul megszűnik, nem folytatják a kuta
tó munkát; 3/5-® pedig áthúzódik, évről évre ismételten jelentik.

A mellékelt táblázat a könyvtári témájú kutatások témakörök szerinti meg
oszlását tükrözik. A kutatásokat a távlati kutatási program kutatási főirányai 
szerint csoportosítottuk.

Szembetűnő a történeti témák iránti nagy érdeklődés. Szociológiai alapo- 
zottságu témát is szívesen választanak a kutatók, a könyvtár és társadalmi
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környezete és az olvasás folyamata is nagy érdeklődésre tart számot, Legke- 
\ >Hl»á kutatott terUlet ezzel özemben a könyvtárépités és a prognosztika.

A fontooabbnak itólt könyvtári és informatikai kutatásokról az UNESCO 
keretében mUködő nemzetközi kutatásnyilvántartó központot, az ISOMD-ot /In
ternational Information System on Research in Dokumentation/ tájékoztatjuk,

TÖRÖKNÉ JORDÁN KATALIN

Bejelentett könyvtári témájú kutatások 
/1978-ig/

Megoszlás témakörök szerint

Sor
szám

OK kút. Szakprogram Téma és
száma felsőokt.

Közmliv. OSZK KMK Ossz,

1. /13./ Könyvtártört., kiadástört. 28 21 3.1 3 83
2, 71./ A könyvtár társadalmi környe

zete 12 22 0 13 47
3. /2./ Az olvasás folyamata 13 20 0 10 43
4. /7./ Gépesítés, gépi adatfeldolg. 32 0 3 1 36
5. /4./ Dolcumentumbázis 10 9 3 8 30
6. /5./ Infoim.tároló és visszakereső 

rendszerek 19 1 2 5 27
7. /3./ Szakirodalmi igények 16 4 1 2 23
n. /12. / A könyvtári rendszer fejlesz

tése 10 7 5 1 23
9. /%/ forrásfeltárás 9 0 4 1 14

10. /II./ Helyismeret 1 9 0 ' 2 12
11. /6./ Gazdaságosság 4 2 0 4 10
12. /10./ Kéziratfeldolgozás elmélete 3 0 4 0 7
13. /o./ Könyvtárépités 0 0 0 3 3
14. /14./ Prognosztika 2 0 1 0 3

összesen 159 95 54 53 361
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A Széchényi Könyvtár és a József Attlla-ünnepségek

Megtisztelő felkérést kapott az Országos Széchényi Könyvtár a József 
Attila Emlékbizottság Nemzetközi Albizottságától. A Demeter Sándornak, a 
Kulturális Kapcsolatok Intézete elnökhelyettesének vezetésével alakult Al
bizottság abból a célkitűzésből indult ki, hogy a József Attila születésé
nek 75# évfordulója alkalmából külföldön rendezett események szervezését tá
mogassa, összefogja és irányítsa. Az Albizottság magában foglalta a Kulturá
lis Kapcsolatok Intézete, a Kulturális Minisztérium, a Külügyminisztérium, a 
Magyar írók Szövetsége, a Magyar Pen Club, a MTA Irodalomtudományi Intézete, 
a Magyarok Világszövetsége, a Magyar Rádió, a Petőfi Irodalmi Muzeum, az Ok
tatási Minisztérium, a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése kép
viselői mellett az Országos Széchényi Könyvtár kiküldöttjét is. Az Albizott
ság javaslatokat tett a külföldi József Attila-Unnepségek jobb és a közönsé
get inkább vonzó lebonyolítására. Majd minden Bzerv megkapta a,külföldre irá
nyuló József Attila-kiállitások forgatókönyvét, ezeket véleményezte, a a vé
lemények alapján alakította ki a Petőfi Irodalmi Muzeum a vándorkiállítások 
végső formáját.

Könyvtárunk ezenkívül vállalta, hogy összeállítja az idegen nyelven /Ma
gyarországon és külföldön/ kiadott József Attlla-kötetek listáját, xeroxmáso
lásra előkészíti a megfelelő kötet címlapját és tartalomjegyzékét, és ezt 
tartalmi mutatóval ellátva, a nyelvek magyar ábo szerinti sorrendjében eljut
tatja a KKI-nak. Ott aztán sokszorosítható ez az anyag, és Így jut majd el a 
külképviseleti szervekhez, amelyek ennek az anyagnak a birtokában segítséget 
kapnak a József Attila-müsorok ajánlásához.

A gyűjtő és összeállító munkát az Olvasószolgálat munkatársai végezték 
el. Felhasználták az ugyancsak az Olvasószolgálat gyűjtésében készült és 
Fejősek Magda és Szilvássy Zoltánná által szerkesztett "Magyarországi iroda
lom idegen nyelven 1945-1968" c. kötetet, valamint e kötetnek még gyűjtés 
alatt lévő folytatását is. A munkában jelentős szerephez jutott Jáger Judit, 
az Olvasószolgálat keretén belül működő bibliográfiai munkacsoport ifjú mun
katársa.

Az Albizottság munkájával párhuzamosan, ugyancsak az Olvasószolgálat 
munkatársai szervezték meg könyvtárunk központi épületének első emeletén a 
kilenc tárlóé József Attila-kiállitást, amely a nagy költő életével és költé
szetével Ismertet meg, képek és másolt, valamint eredeti dokumentumok /első 
kiadások!/ segítségével. A kiállításhoz jelentékeny segítséget nyújtott a 
Színháztörténeti Tár, amely rendelkezésre bocsátotta a részben József Atti
la által fordított Lope de Vega-szlnmü, a Donna Juana egy előadásának szin- 
lapját, valamint az előadásról készült néhány fényképet.

FRIED ISTVÁN
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A KISZ-élet eseményei

Január 24-én tartottuk az 1979/80. mozgalmi év lezárását előkészítő taggyű
lést. A tagság megszavazta a beszámoltatás módját és Ütemezését, 
valamint a vezetőségválasztás lebonyolítását.

Február 26-án a KISZ-vezetőség pártvezetőségi Ülésen ismertette beszámolóját 
az előző évi munkáról. A pártvezetőség elfogadta a beszámolót.

Március 3-án lezajlott a beszámoló és vezetőségválasztó taggyűlés. Megjelen
tek a könyvtár állami és társadalmi vezetői is, Inotai István 
ismertette a beszámolót, amelyet a bizalmiak egészítettek ki a 
csoportok munkájának értékelésével. A beszámolót a tagság egy
hangúlag elfogadta.

Döntés született a KlSZ-csoportok uj beosztásáról. Ennek 
értelmében a csoportok igazodnak az intézmény szervezeti tago
lódásához, tehát igazgatóságonként ill. főosztályonként szerve
ződnek, /szemben a korábbi, épületenkénti beosztással/.

A taggyűlés az 1980/81. mozgalmi évre megválasztotta veze
tőségét.
Titkárt Inotai István 
Szervezőtitkárt Farkas Ágnes 
Érdekvédelmi felelőst Vajda Gábor 
Ágit.-prop. titkárt Szente Péter 
Kulturális felelőst Freisinger Jenő

A vezetőség mellett gazdasági ügyekkel bízták meg Fazekas 
Gábomét, sportűgyekkel pedig Sopronyi Jánost.

Március 6-án a vezetőség elkészitette az uj év akcióprogramjának vázlatát, A 
KISZ-tagok ehhez kapcsolódva tették meg vállalásaikat.

Március 27-én a KESZ-taggyűlés megvitatta és elfogadta az uj akcióprogramot.

A Színháztörténeti tér köszönetét mond azért a társadalmi munkáért, amelyet a 
II. főosztály fiataljai április 19-én a tár vári raktárában végeztek.
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Az OSZK KISZ-alapazervezetének akolóprogram.ia
az 1980/81, mozgalmi évre

Szervozctl életünk
Egyik legfontosabb feladatunk a szervezeti fegyelem megtartása és rend

szeres számonkérése. Igyekszünk színessé tenni a KISZ-életet, szeretnénk 
emelni a taggyűlések színvonalát. Ennek érdekében elvárjuk, hogy tagjaink a 
taggyűléseken az eddiginél nagyobb létszámban rendszeresen megjelenjenek. A 
vezetőség szeretne jobban támaszkodni a tagság véleményére, ezért a bizalmi
ak munkáját jobban kell a vezetőségnek segíteni, a bizalmiaknak pedig a cso
portokkal kell jobban és többet foglalkozni. Taggyűlést 2 havonta tartunk, 
vezetőségi Üléseket legalább kéthotönként.

Szeretnénk, ha a kialakult jé kapcsolat a pártszervezettel és a szakszer
vezettel tovább fejlődne. Munkánkkal, Javaslatainkkal szeretnénk az intézmény 
még jobb működéséhez hozzájárulni. Célunk, hogy minél többet tudjunk a könyv
tár aktuális kérdéseiről.

A VIII. kerületi KISZ-bizottsággal szeretnénk jobb kapcsolatot tartani, 
továbbra is felajánljuk segítségünket a kulturális munka terén.

Érdekvédelem
A mozgalmi év során legfontosabb feladatunk az érdekvédelem területén az 

Ifjúsági Parlament előkészítése. Eiuiek során újraválasztjuk a főosztályi ér
dekvédelmi felelősöket is.

Az illetékes állami vezetők közremUködését kérve tovább kell pontoslta- 
nunk az intézmény fiataljairól elkészített adatbázist, és ennek adatait fel
használva az eddigi gyakorlatnak megfelelően képviseljük vezetői főrumokon 
az ifjúság érdekeit.

Az OSZK pártvezetőségével és a szakszervezettel közösen résztveszUnk az 
évenkénti bérkorrekoió differenciált elosztása érdekében végzendő elemző mun
kában.

Az Ifjúsági Parlament határozatának megfelelően március 31-én ifjúsági 
fórumot tartunk.

Agltációs és propagandamunka
Három-négy alkalomból álló vitakörsorozatot szervezünk meghívott kUlső 

előadókkal "Jelenünk - történelem" elmen a népi demokratikus államok fejlődé
sének kérdéseiről. A felmerült témakörökből a személyi feltételek biztosítha
tósága alapján választunk.

Tervezzük három, aktuális témakörökhöz kapcsolódó vitakör szervezését 
- egyet a külpolitika, egyet kulturális közéletünk és egyet a bel-, gazdaság
vagy társadalompolitika kérdéseihez kapcsolódva.

Szakmai vitafórumsorozat indítását tervezzük saját könyvtári munkánk kér
déseivel kapcsolatban, alkalmanként az OSZK érintett osztályvezetőinek meghi-
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vásával. A sorozat egymás munkájának jobb megismerését, az OSZK feladatkörei
nek szélesebbkörll áttekintését is szolgálná.

A lehetőségekhez képest törekszünk az OSZK Híradó "Ifjúsági fórum" rova
tának az eddigieknél jobb kihasználására.

Kulturális munka
Idén is segítséget nyújtunk a fiatal dolgozók szakmai képzésében és a 

továbbtanulni szándékozók felvételi vizsgára való felkészülésében. Ezért 
előkészítő tanfolyamot, nyelvtanfolyamokat /latin, angol, esetleg más Idegen 
.nyelvből/ szervezünk.

Továbbra is működtetjük a fotoszakkört, tagjai számára kiállítási lehe
tőséget biztosítunk.

Klubunkban ebben az évben is tervszerű munkát végzünk. Folytatjuk fia
tal tudósaink bemutatását, ankétot rendezünk tudományos kutatási eredmények 
megbeszélésére. A klubvezetőséggel szorosan együttműködve tervezzük könyvtá
runk tudományos kutatótevékenységet folytató dolgozóinak meghívását egy-egy 
előadásra kutatómunkájukról.

Az érdeklődésnek megfelelően ismeretterjesztő előadásokat tartunk.
Az eddig is tartalmas szórakoztató rendezvényeinket /vetélkedő, zenés, 

játékos klubest/ uj módszereket, formákat keresve ezentúl is megtartjuk.
* Alkalomadtán közéletünk jelentős személyiségeivel rendezünk találkozót. 
Nyáron többnapos kulturális kirándulást szervezünk Miskolcra.
Az év folyamán látogatást tervezünk egy rokonintézményben /OMKDK/.

Sportmunka
Részt veszünk a munkahelyi olimpia versenyein /sakk, tollaslabda, ter

mészetjárás/, valamint a Józsefvárosi Kupán és a VIII. kerületi bajnokságon.
A kerületi olimpiai napra csapatot jelölünk.

Ellenőrizzük a sportkör tevékenységét, erőnk szerint támogatjuk munká
ját. Sportköri feladatokat vállalókról, munkájukról a sportkör elnöke év vé
gén véleményt mond.

Társadalmi munka
Vállaljuk a Muzeum utcai épület pincéjének, valamint a Rosenberg hp, ut

cai fölöspéldány-raktár takaritását.

Budapest, 1980. március 27.

A fenti programot a KISZ-taggyülés egyhangúan elfogadta.
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Ifjúsági Fórum vagy fiatalok panasznapja?

Nem hiszem, hogy bárki is a Híradótól várna beszámolót a március legvégén meg
tartott Ifjúsági Fórumról. Az ott elhangzottak már bizonyára sokkal hamarabb 
eljutottak mindenkihez a Híradónál lényegesen gyorsabban terjedő szóbeli in
formációk utján. Ezért a részletes beszámolónál helyesebbnek látszik előttem 
hogy csupán egy-kót fontosabb gondolatot emeljek ki, illetve néhány apró ér
tékelő megjegyzést tegyek, amelyek részben a Fórumon való részvétel közben, 
részben a Fórumról való beszélgetések során alakultak ki bennem.

A fő kérdés számomra ott helyben és később is az volt, hogy Ifjúsági Fó
rum volt-e a fórum, vagy a fiatalok panasznapja? Az ifjúság a szó nemes ér
telmében a jövőro figyelő nemzedék. Az az ifjú, ha kilencvenéves is és térdig 
ér a szakálla, aki a jövőre figyel a jövőt tervezi, épiti. S az az öreg, még 
ha "legénytoll som pelyhedzik álián", aki a múltba réved, emlékezik.

Örültem mikor a meghivót a kezembe kaptam. A Fórum lebonyolítási rendje 
alkalmas volt rá, hogy a jövőre figyeljünk. A vezetők beszámolói jó tájékoz
tatást nyújtottak a könyvtár munkájáról, feladatairól, ezek pillanatnyi hely
zetéről, s jó alapot szolgáltattak a további beszélgetéshez. S mivel a meg
adott szigorú időkereteket is betartották, a hallgatóság sem fáradt el, mikor
ra kérdezni lőhetett, mint más hasonló alkalmakkor ez gyakran megtörténik. 
Feltétlenül dicséretet érdemel ezért a szervezők gondos előkészítő munkája is.

De ifjaknak bizonyultunk-e kérdéseinkkel, hozzászólásainkkal? Bizony meg
nyilatkozásaink közül kevés irányult konkrétan a jövőre, s azok is inkább for
mai, mint tartalmi kérdéseket feszegettek, mint például az, amelyik a könyvtár 
kiadványainak távlati pénzügyi fedezete után érdeklődött.

Kérdéseink többségét azonban a szorongató napi gondok diktálták. Bölcsö
déi, óvodai férőhelyekre, lakásra most van szüksége a fiataloknak, és most 
kell ellátni magas színvonalon s egyre mostohább körülmények között az olvasó- 
szolgálati feladatokat is, irodáink, munkahelyeink, olvasótermeink régóta és 
ma is változatlanul zsúfoltak, és igy tovább. A válaszok rávilágítottak arra 
a nehéz helyzetre, amelyben most működnie kell intézményünknek. Az egyre szi
gorodó pénzügyi viszonyok között, az egész főváros súlyos lakáshelyzete, gyen
ge bölcsödéi, óvodai és bizonyos tekintetben gyenge könyvtári ellátottsága 
mellett csekély eredményt is csak odaadó munkával lehet elérni. Ezért remél
jük különösen, hogy nem fog "semmi köddé válni" a nyolcadik kerületi tanács
nak az az Ígérete, hogy most kezdődő tetőtér-beépitési akciójába néhány hely- 
lyel az OSZK-t is bevonja. Külön köszönet illeti azokat, akik kiharcolták ezt 
a lehetőséget.

Gondjainkat szaporítja az is, aminek tulajdonképpen örülnünk kell, hogy 
talán belátható közeibe került a váiba való felköltözés időpontja. Mindez 
olyan feladatokat ró vezetőinkre, amelyeknek megoldása során nagy szükségünk 
lesz tapasztalataikra, érett bölcsességükre, szakmai tudásukra, hogy tovább
ra is megmutassák van: mit tanulnunk tőlük. De szükség lesz arra is, hogy if-
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juhoz méltó energiával, jövőbe vetett hittel dolgozzanak, hiszen valójában 
arra irányult az a kérdés is, amely a fiatalok vezetésbe való fokozott be
vonását sürgette, hogy vezetőink - életkoruktól függetlenül - legyenek ifjak! 
Mi pedig legyünk készen mindent ellesni tőlük!

Kérdéseink többségét tehát a napi gondok diktálták, a a napi gondok fe
lől kaptuk a válaszokat is. Mégsem merném azt Írni mostani Ifjúsági Fórumunk
ról, hogy panasznap volt. A kérdések pergése, a nyilt szókimondás, az egész 
délután hangulata valami egészen másról tanúskodott. Az a gondolat érlelő
dött meg bennem lassan-lassan összbenyomásként, hogy kérdéseink azért voltak 
ilyenek, mert nem lehettek mások. Egyetlen záloga jövőnknek ebben a pillanat
ban a mai feladatok kifogástalan megoldása. Ma már nem odázhatjuk el még to
vább az ezekkel való szembenézést. Meggyőződésem szerint ezért volt olyan 
szenzibilis a mai gondokra a könyvtár ifjúsága. Kritika inkább ott érheti a 
Fórumot, hogy kevés volt az igazán konstruktív kérdés, kevés volt az olyan 
kérdés, amely legalább implicite a megoldási javaslatot is tartalmazta vol
na. Megkérdezhettük volna például, hogy a nyolcadik kerületi tanácson kivül 
az első kerületnél íb próbáltak-e érdeklődni bölcsödéi, óvodai helyek, lakás 
és egyéb ügyekben az illetékesek, hiszen most már az első kerülethez is van 
némi közünk. Ebben a tekintetben bizony keveset vállaltunk a munkából. Ha 
több lett volna a konstruktív, javaslattevő, épitő kérdés és hozzászólás, ta
lán némelyik igy soványra sikeredett válasz is tartalmasabb, konkrétabb for
mában fogalmazódhatott volna meg. Reméljük azonban, hogy javaslatokat utólag 
is szívesen fogadnak majd.

Végül szeretném megköszönni a könyvtár vezetőinek, hogy beszámolóikkal, 
válaszaikkal, magatartásukkal olyan hangulatot, őszinte légkört teremtettek, 
amelyben bátran fel lehetett tenni akár a legkényesebb kérdéseket is. Remél
jük, hogy amilyen hasznos volt számunkra a tőlük kapott tájékoztatás, ugyan
olyan hasznos, informatív volt számukra is a mi reagálásunk.

HELTAI JÁROS

Beszámoló az Ifjúsági Bizottság üléseiről

Emlékeztető

Az OSZK Ifjúsági Bizottsága 1980. II. 29-én megtartott ülésén az elmúlt 
évadra vonatkozólag megvitatta a fiatalok sport- és kulturális tevékenységét. 

Az OSZK Sportkör munkájáról Fábry György gazdasági igazgató, a sportkör 
elnöke számolt be. Mint köztudott, három szakosztály müködikt 1./ Asztalite- 
niszt a részvétel a korábbi évekhez képest osak alkalomszerű volt, versenyszerűen nem indultunk a kerületi bajnokságokon. Több jeles aaztaliteniszezo munkatársunk eltávozott könyvtárunkból, a szakosztály most uj toborzó tevé
kenységre kényszerül. 2./ A labdarugó szakosztály a szakosztályvezető /Frei- 
singer Jenő/ kitartó szervező munkájának eredményeképpen részt tudott venni 
a kerületi bajnokságon. Biztató jel, hogy az utóbbi időben több.uj munkatársunk jelezte, hogy részt kíván venni e szakosztály munkájában. Örvendetes az 
is, hogy Sopronyi János, a sportkör titkára katonai szolgálati Idejének le
töltése után visszatért körünkbe, igy aktiv sportolóként és szervezőként 
egyaránt további jó eredményeket várhatunk tőle. 3./ Legeredményesebben a Természetjáró szakosztály működött. Ez a legnagyobb létszámú szakosztályunk,
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bár ez sajnos nem jelenti egyben a tagok nagyarányú részvételét is. Megálla
pítható, hogy az érdeklődés itt is csökkent, több napos kirándulásra ebben 
az időszakban nem kerülhetett sor. A szervezést illetően mindenki meg lehe
tett elégedve, időben megérkeztek a tájékoztatók a túra programokra, sok eset
ben külön /telefonos/ felhívással. A kirándulásokon átlagosan 3-5 fő vett 
részt.

A sportkör tevékenységének egészével kapcsolatban általánosságban meg
állapítható, hogy a tagság nem él a biztosított anyagi lehetőségekkel sem? 
amelyeket pedig az előző néhány évben sokan keveseltek. A sportköri tevékeny
ségen kívül azonban a dolgozók részéről igény mutatkozik a különféle csopor
tos sportolási, tornázási lehetőségek iránt /pl. a Rosenberg hp. utcai rész
leg munkatársnői az elmúlt ősztől kezdve rendszeresen járnak tornatermi ed
zésekre, amihez a szakszervezet anyagi támogatást nyújtott/. Ugyancsak érdek
lődés mutatkozik az uszodabérietek iránt. /Tavaly a KISZ szervezet vásárolt 
8-10 ilyen bérletet./
Az IB határozata:

1. A különböző társadalmi szervezeteknek a tömegsport lehetőségek ki
használása érdekében koncentrálni kellene az anyagi eszközeiket /például: 
több uszodabérletet kellene vásárolni és a dolgozók rendelkezésére bocsáta
ni/.

2. Az IB felkéri Pábry György elvtársat, hogy a társadalmi szervek bevo
násával vizsgálja meg és tegyen javaslatot, hogyan lehet több tömegsportolá
si lehetőséget kialakítani, ill. a sportkör tevékenységi körébe bevonni vagy 
ezzel összehangolni.

A kulturális tevékenységről Inotai István KISZ titkár számolt be. /Mint
hogy e kérdéskör a KISZ akcioév beszámolójában részletesen szerepelt, erről csak vázlatos tájékoztatást adunk./ Az elmúlt évben átadásra került a felújí
tott klubhelyiség, de a hosszas szünet után még nem élénkült fel kellőképpen 
a klubélet. Inkább csak alkalomszerű programok voltak, illetőleg a KISZ ak- 
oióprogramjában szereplő vitasorozatok valósultak meg. /Például: "Fiatal dip
lomásaink bemutatkoznak" cimmel három munkatársunk számolt be diploma-munkájáról,- "Mondd el a véleményed" cimmel Mándy Gábor tartott kultúrpolitikai vitaesteket. Az érdeklődők száma sajnos mindkettőn csekély volt,, bár tartalmi 
szempontból a rendezvények kifogástalanok voltak. Sikeres volt a szellemi ve
télkedő, amely nagyobb taglétszámot vonzott. Jól és lelkesen működik a továb
biakban is a Latin szakkör, nagy érdeklődést váltott ki a nemrég indított an
gol nyelvtanfolyam /kezdő és haladó fokon/, amelyhez az intézmény anyagi támogatást nyújtott. Kitűnő segítséget adott a továbbtanulni szándékozóknak az 
Egyetemi előkészítő tanfolyam.A kórus munkájáról a legnagyobb elismerés hangján kell szólni, ez vonzza 
a legtöbb OSZK-munkatársat, s évek óta eredményes, sikeres tevékenységet fej
tenek ki.Az IB ugyanakkor megállapította, hogy a különböző társadalmi szervezetek kul
turális tevékenységének intézeten belüli jobb összehangolása érdekében lépé
seket kellene tenni.
Az IB határozata:Az IB javasolja, hogy a társadalmi szervek képviselőiből alakuljon un. 
Kulturális Bizottság, amelynek feladata lenne:1. A társadalmi szervezetek intézeten belüli kulturális-közművelődési 
tevékenységének koordinálása2. A rendelkezésre álló anyagi eszközök koncentrált felhasználása

3. A munkatársak /elsősorban a fiatalok/ aktivizálása kulturális tevé
kenységre.Több szakmai programot kellene rendezni aktuális, sokakat érintő kérdé
sekről, vitaesteket kellene tartani.Közös erővel nagyobb szervezési munkát kell kifejteni a színházi és zenei előadások jegyeinek megszerzésére és szétosztására.

Nagy Zoltán s.k,
az Ifjúsági Bizottság 

titkára

Zircz Péter s.k.
főigazgatóhelyettes 

az Ifjúsági Bizottság 
elnöke
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Emlékeztető

Az OSZK Ifjúsági Bizottsága 1980, III. 21-én megtartott Illésén dr. Rá- 
duly Márta személyzeti osztályvezető előterjesztésében az ez évben tovább
tanulni szándékozók kérvényeit vitatta meg.

A jelenlegi lehetőségeket figyelembe véve az egyetemekre és főiskolák
ra felvételizni kivánó fiatal munkatársaink kérvényeit a bizottság kivétel 
nélkül továbbításra javasolta.

Második napirendi pontként az Ifjúsági Bizottság megvitatta ezévi mun
katervét, és úgy határozott, hogy programját csak az ősszel megrendezésre ke
rülő Ifjúsági Parlament összehívásáig késziti el. Ennek megfelelően az elkö
vetkező hónapokban a bizottság az alábbi kérdésekkel foglalkozik:
1. / A továbbtanulási kérdések megvitatása
2. / Az Ifjúsági célkitűzésekre fordítandó pénzeszközök felhasználásának ará

nyai és a KÉSZ költségvetés megtárgyalása
3. / Az Ifjúsági Fórum tapasztalatainak összegezése4. / Az egy éves könyvtárosképző /"könyvtárkezelői"/ tanfolyam megszervezésé

nek kérdései5. / Szociális kérdések, különös tekintettel a lakásépítési lehetőségekre6. / Az Ifjúsági Parlament előkészítése

Nagy Zoltán s.k. Zircz Péter s.k.
az Ifjúsági Bizottság titkára főlgazgatóhelyettes

az Ifjúsági Bizottság 
elnöke
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Százötven éve született id. Szinnvei József

Ez évben több helyen és többféle formában emlékeztek, vagy emlékeznek meg id. 
Szinnyei Józsefről, szliletésének 150. évfordulója alkalmából. Az újságokban 
cikkek Jelentek meg, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete előadás keretében emlé
kezett meg róla. Hálával gondolnak rá Tatabányán, ahol Szinnyei-kör tevékeny
kedik és Komáromban is, ahol szeretettel ápolják városuk szülöttének emlékét.

Az OSZK Híradó előző számában Wix Györgyné cikkéből is érezhetjük, hogy a 
Jubileumi megemlékezés nemcsak formaság. A Magyar Írók élete és munkál cimU 
14 kötetes, 30 ezer életrajzot és ugyanannyi bibliográfiát tartalmazó miive 
ma is alapvető kézikönyv és forrásmunka. Azt már kevesebben tudják, hogy ez 
az Írói lexikon itt született meg az Országos Széchényi Könyvtárban, egy rend
kívül szorgalmas élet eredményeként.

Hirlaptárunk megalapítása is az ő nevéhez fűződik. Elsők között ismerte 
fel nemcsak Magyarországon, hanem világviszonylatban is a hírlapok megőrzésé
nek fontosságát. Nemcsak a Hirlaptár létrehozásában, hanem rendszeres tovább
fejlesztésében is érdemei vannak.

Tudományos repertóriumával, természettudományi könyvészetével számtalan 
szakcikkével alapvetően fontos, úttörő munkát végzett. Foglalkozott családtör
ténettel, színháztörténettel is. Visszaemlékezései a magyar memoire-irodalom 
gyöngyszemei. Hatalmas szellemi örökséget hagyott ránk.

x

Szinnyei József 1830. mároius 18-án szllletett Komáromban. Mivel sziliéit 
korán elvesztette, nagynénjének családja fogadta be. Elemi iskoláit és a gim
názium első osztályát szülővárosában végezte. Ezután két évet - a szlovák 
nyelv elsajátítása céljából - Nyitrán tanult, majd ismét Komáromban folytat
ta a gimnáziumot. Ezt követően a pesti Tudományegyetem bölcsészhallgatója lett, 
de egy évre rá a győri Jogakadémiát választotta felsőfokú tanulmányai helyéül.

Gyűjtő szenvedélye már gyermekkorában jelentkezett. 10 éves korában ak
kora szinlap-gyUjteménye volt, hogy nem vihette magával Nyitrára. Olvasási ked
ve a gimnázium évei alatt napról napra nőtt. Ekkor már olvasmányai cimét rend
szeresen feljegyezte, később jegyzeteket is készített róluk. Különösen az ada
tokat jegyezte ki szorgalmasan és egyre következetesebben.



Az 184ö-aa eseményeket nagy lelkesedéssel fogadta. Októberben honvédnek 
.jelentkezett a komáromi parancsnokságnál. Egy évvel később mint főhadnagy 
lőtte le a fegyvert,

A szabadságharc után Beöthy Zsigmond komáromi Ügyvéd irodájában dolgo
zik. De nem annyira a jogi dolgok érdeklik, hanem inkább a történelem és az 
irodalom. Ekkor már tud németül és franciául, megtanul angolul, olaszul, spa
nyolul. Fordításai jelennek meg a sajtóban. Egyre tudatosabban gyűjti a hír
lapokat, rendszeresen vezeti naplóját, mindent feljegyez, amit érdekesnek, 
fontosnak talál,

1854-ben feleségével Pozsonyban telepedik le. Itt is ügyvédi irodában 
dolgozik, de a könyvtárban és a levéltárban érzi jól magát. Többek között 
Pozsony megyei családok történetét kutatja. így kerül kapcsolatba Nagy Iván- 
nal, a híres családtörténésszel, akinek egyik "külső" munkatársa lesz. Ezek
ben az években köt barátságot Pákh Alberttól is, a Vasárnapi Újság szerkesz
tőjével, aki később megjelenteti a hírlapirodalmunk történetére vonatkozó s 
máig is forrásértékű Szinnyei-cikkeket.

Észrevétlenül bekerül tehát a tudományos, irodalmi vérkeringésbe. Közben 
sem időt, sem pénzt nem kiméivé gyarapitja hirlapgyüjtöményét,, csereviszony
ban áll könyvtárosokkal és bibliográfusokkal. Gyűjteménye gyarapodásával pár
huzamosan hirlapirodalmi kutatásai is egyre elmélyültebbek.

Szinnyei nemcsak a hírlapokat gyűjtötte, hanem a legkülönbözőbb adato
kat is, például szülővárosáról, Komáromról. Szerette volna Komárom város mo
nográfiáját. kiadni. Az erre vonatkozó 12 kötetnyi gyűjteményéből azonban csak 
rénzlolok jelentek meg.

Szorgalma az 1860-as években csak fokozódott. Hogy több Bzabad ideje le
gyen, 1864-ben megvált az ügyvédi irodától és banktisztviselő lett, 1869-ben 
azonban a Hungária Biztosltóbank tönkrement, s beolvadt a pesti Nemzeti Biz
tosító Társaságba. így került a fővárosba Szinnyei. Közismert adat, hogy a 
költözéskor gazdag hlrlapgyüjtöményén, naplói sokaságán kivül kb. félmillió 
cédulát hozott magával, valamennyit adatokkal teleirva. Ezeket a cédulákat a 
későbbi évtizedekben állandóan kiegészítette, javította, rendszerezte.

A fővárosba kerülve Szinnyei hamarosan megismerkedett Toldy Ferenccel, 
ti jeles müvelődéstörténésszel és tudományszervezővel. Toldy Ferencnek köszön
hető, hogy Szinnyei "hobbyja" végül főfoglalkozásává lett, 1872-ben kinevez
ték az Egyetemi Könyvtár másod-könyvtártisztjének. A munkahelyváltoztatás most 
nem volt örömteli doíog, A Biztosítótársaságot naplójában "kellemes pihenő 
foglalkozás"-nak említi, mig a jövőjét a következőképpen látja: "Setét könyv
tár helyiségben rossz szemem rontása, kis fizetés, kevéB remény a jövőben, 
tönkre jutásom bizonyos bekövetkezése mindez elősegité sötét kedélyem." Vi
szonylag hamar megbarátkozott uj helyzetével, bár a körülményekre valóban 
volt oka panaszkodni, A helyzet akkor fordult jobbra, amikor a régi könyvtár 
bolyén ls75-ben felépítették az Egyetemi Könyvtár mai épületét. Ugyancsak 
1875-ben Szinnyei első őr lett, s ebben a minőségében rangidős az igazgató 
után. A könyvtár költöztetése során Szinnyei szorgalma és szakértelme sokat 
jelentett. A költöztetés három hónapig tartott-, de a kölcsönzés egyetemi ta
nárok részére ezalatt sem szünetelt. Még a régi épületben kiválogatták Sziny-
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nyeiók a legkeresettebb müvokot az olvasótermi kézikönyvtár réczóre, az át
költözés után pedig haladéktalanul megkezdték számozásukat és uj cimfelvéte- 
lozÚHükot. A kézikönyvtári anyag katalógusának összeállításával is Szinnyeit 
biz lak meg. Fél éven belül a címjegyzék meg is jelent. Ezután került sor az 
állomány többi részének rendezésére.

1876 végétól két évig a minisztérium az igazgatói teendők ellátásával 
is Szinnyeit bizta meg. Elsősorban az ő érdeme, hogy olyan katalógusokat, 
szakrendszert, raktári felállítást valósított meg, amely a kor követelményéi
nek megfelelt és hosszú időre biztosította az Egyetemi Könyvtár használható
ságát, zavartalan működését.

Az Egyetemi Könyvtárban szorgos munkával eltöltött évek nemcsak a könyv
tár költözését és rendezését segítették elő, hanem ezekben az években jelen
tek meg első nagy jelentőségű bibliográfiái is. Miután összegyűjtötte a het
venes évekig megjelent valamennyi fontos hazai napilapot és folyóiratot, ar
ra gondolt, hogy elkészíti ezek repertóriumát, 1874-ben az Akadémia támogatá
sával meg is jelent az első, a történelmet és segédtudományait feltáró kötet. 
Ezt követte a természettudományos rész 1876-ban és a történelem második egy
sége 1885-ben. E háromkötetes mű sajnos csonka maradt a folytatóra máig sem 
talált,

A repertórium munkálataival párhuzamosan - a Természettudományi Társaság 
pályázatára — megszületett egy másik bibliográfia is. A Magyarország termé
szettudományi én mathematikai könvvészete 1472-1875 c. kötet /melyet fiával 
együtt állított össze/ elnyerte a Társaság pélyadiját és 1878-bán meg is je
lent.

Szinnyei gyűjtő, repertorizáló, könyvészeti tevékenysége egyre inkább 
arra irányult, hogy régi álmát, egy nagyszabású irói életrajzgyüjteményt lét
rehozzon. 1877-ben a Magyar Könyvszemlében részletesen kifejtette szándékát, 
később az Akadémiához is benyújtotta javaslatát, melyben fölajánlotta anyag- 
gyüjteményét és munkaerejét a nagyfontosságú feladat megoldására. Sajnos, még 
több mint egy évtized telt el, amíg a terv beérett és az Akadémia hosszas vi
ták után vállalta a kiadást. Időközben azonban Szinnyei rendületlenül gyűjtöt
te tovább adatait, gyűjtését a gyászjelentésekre is kiterjesztve, melyből 8 
év alatt 70 ezret Bikerült összeszednie.

A hírlapokról sem feledkezett meg. Cikkeket irt, melyekben a sajtóter
mékek fontosságára igyekezett felhívni a közvélemény figyelmét. Szembeszökő 
példákkal illusztrálta hírlapjaink mostoha sorsát könyvtárainkban, sikraszállt 
megmentésük érdekében. Szavai nem maradtak hatás nélkül. 1884-ben Trefort 
Ágoston vallás- és közoktatási miniszter elnöklete alatt junius 30-án tartott 
értekezleten elhatározták, hogy a Magyar Nemzeti Múzeumban megindítják a mun
kálatokat egy "Országos Hírlapkönyvtár" felállítására. A Nemzeti Múzeumra a 
választás azért esett, mert annak Országos Széchényi Könyvtára rendelkezett a 
legnagyobb és aránylag legrendezettebb hirlapanyaggal.

Szinnyei már 1804 júliusában hozzáfogott a szervezéshez. Az olvasóforga- 
lora egyetlen napra sem szünetelt, sőt néhány év alatt a korábbinak többszörö
sére emelkedett. Ráadásul igen súlyos helyproblémákkal kellett állandóan küsz
ködni. Közben Szinnyei beutazta az ország különböző részeit, hogy a vidéki
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hírlapok hiányon sorozatait kiegészítse és a nyomdászokat az időszaki sajtó
termékek beszolgáltatására serkentse. Lelkes működésének legszerabeszökőbb 
eredménye a beérkező hirlapszámok Ugrásszerű emelkedése.

Szinnyei 1084 és 1888 között délelőttönként a hirlaptárban tevékenyke
dett, délután pedig az egyetemi könyvtárban végezte továbbra is feladatait. 
Végre 1888 november 9-én a Magyar Nemzeti Múzeumhoz kerUlt át.

1889. év elején az egybegyUjtött hirlap-anyag nyelvek szerint csoporto
sítva, betűrendben felállítva, beköttetve és nagyobb részben cédulázva volt 
a hirlaptár első otthonában. Szinnyei most már egy egész ország nagy és egyet
len hirlaptárát gondozta és próbálta teljessé tenni ugyanolyan szeretettel 
és buzgósággal, mint több évtizedig saját gyűjteményét.

Fő művének megírásához még csak ezután kezdett hozzá. Az anyagot ugyan 
már 30 éven ét gyűjtötte, de a 3o ezer Írót bemutató gyűjtésének sajtó alá 
rendezéséhez még több mint két évtizedre volt szükség. 60 esztendős volt, ami
kor 1890-ben megjelent az első fűzet. Ettől kezdve haláláig buzgón dolgozott 
az újabb és újabb fűzeteken. Életének utolsó 24 évében sikerűit is sajtó alá 
rende°znie a nagy lexikont s csak az utolsó fűzeteknél szorult fia segítségé
re. Elképesztően nagy műről van szó: 14 vaskos kötet, amelynek, mindegyike 
700-nál több nyomtatott oldalból áll.

Szinnyei a megérdemelt elismerést idős korára érte el. 1897-ben királyi 
tanácsosi cimet kapott, hatvankllenc éves korában pedig megválasztották az 
Akadémia levelező tagjává, 1901-ben a nemzeti könyvtárban igazgatóőr lett,
80 éves korában pedig osztályigazgatóvá nevezték ki,

A Szinnyei-életmű nagysága szinte felmérhetetlen. Munkásságát kevesen 
méltatták eddig; e nagy életműnek még számos fejezete feltáratlan.

Szinnyei igy ir munkásságáról barátjának, Abafi Lajosnak: "Amit tettem, 
azt a közjóért tettem, egy porszem az közművelődésünk nagy épületéhez, mely
nek fölépítéséhez minden jó hazafinak, tehetsége szerint, hozzá kell járulnia."

Kövessük példáját!

HOMOR FERENC
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TÁJÉKOZÓDÁS

Az Országos Széchényi Könyvtár évkönyve 1976-1977

Az OSZK uj, 1976-1977 esztendőkre szőlő évkönyve könyvtári szakirodalmunk 
nagy nyeresége. Ezen túlmenően mind a történet-, mind az irodalomtudomány 
művelői számára is számos uj eredményt és elemzést nyújtó*irást sorakoztat 
fel. így Éried István "A kelet-eurőpai romantika néhány jellegzetességó"- 
ről szólván, néhány kitűnő példán mutatja be, mit jelentett és mennyiben mó
dosult a romantika a kelet-európai népek nemzetté válási törekvéseiben. Je
szenszky Géza "A’Hungary*, az első angol nyelvű magyar újság” áttekintésekor 
a századforduló és kivált a V/ekerle kormány nemzetiségi politikájához ad 
újabb ismereteket. Markovito Györgyi Bölöninó "Szenvedések könyvé"-nek kia
dástörténetét gazdagitja. Barbusse magyar kapcsolatainak és az egyetemes ma
gyar kiadás-, 111. sajtótörténetben betöltött szerepének teljes feltérképe
zése - éppen llarkovits Györgyi részletező közleményeinek ismeretében - akár 
önálló tanulmány is lehetne. Nemeskéri Erika "Egy kiadatlan Jókai kézirat", 
az Emléksorok 1848-1949-ből" kézirattöredékének feltárásával a Jókai-iroda- 
lom néhány megoldatlan kérdésének megválaszolására vállalkozott.

Külön kell szólni Bata Imre Ady tanulmányáról, amely Király István ismert 
értelmezéseit továbbépítve, a halál- és az istenélmény rokonositásán túl nem
csak beleágyazza Ady istenértelmezéseit a szimbólumrendszer egészébe, hanem 
imponáló könnyedséggel, a versek belső rendjének, logikájának a felfejtésé
vel a pályakép egészét is egyetlen lendülettel elénk tárja.

Fallenbüchl Zoltán ismeretlen levéltári dokumentumokra építő dolgozata 
a magyar iskolaügy történetének néhány uj részletére hívja fel a figyelmet. 
Nevezetesen arra, hogy Bécs hogyan igyekezett megfosztani a magyarságot a 
szabad iskoláztatás jogától, Miklóssy János a magyar hírlapirodalom 19. század 
második felének jellegzetes laptipusait mutatja be, néhány eddig kevéssé mél
tatott lapon keresztül.

A kötet a hagyományokhoz híven beszámol az intézmény működéséről, Somku- 
ti Gabriella az OSZK, Papp István a KMK 1976. és 1977. évi munkájáról.

E beszámolók majd nyilván a jövő történészei számára jelen könyvtárügyünk 
állapotához hasznos adalékokkal szolgálnak, miként Zircz Péter "A magyar 
könyvtárpolitika alapjai" 0. Írása. A szerző maga is vázlatnak nevezte mun
káját és osak sajnálhatjuk, hogy sokéves irányitő tevékenységét összegezve, 
könyvtárpolltikai rendszerünk, .irányítási cél-•és eszközrendszerünk behatóbb 
elemzésére már nem vállalkozott, A tanulmány e néhány l?:\ia egy átfogó, rész
ben tapasztalati alapon nyugvó koncepció nagy ivét engedi sejtetni.
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A könyv-, könyvtártörténeti tanulmányok közlll kUlön érdeklődésre tarthat 
számot Wix Györgynó "Trenk Frigyes 179o# évi politikai röpiratai" o. dolgo
zata, amely Trenk magyarországi működésének történetét és dokumentumait mu
tatja be, Trenk kapcsolatait magyar nyomdászokkal és könyvkereskedőkkel, 
Strohmayerrel és Landererekkel, kivánt a budai /!/ Landerer Mihállyal. A 
Landererek működéséhez még számos uj adalékot ad más nyomdákkal egyetemben 
Borsa Gedeon "A csiziő kiadástörténete" c. példás, összehasonlitő elemzése
ken nyugvó közleménye.

Hasonló módszertani elveket követ Soltész Zoltánné "A velencei Francé- 
schi-cég és Matteo Pagano nyomdásznév nélkül kiadott 16. századi ritka nyom
tatványaiéit bemutató műhelytanulmánya. Somkuti Gabriella "A Teleki-téka 
pere"-ének újabb dokumentumait tárja fel, beleértve a hirlapi viták - úgy tű
nik - teljes áttekintésével. A tanulmány másik nagy értéke, hogy betekintést 
nyújt a könyvtár állományának későbbi - Teleki Sámuel halálát követő - alaku
lásába is.

Havasi Zoltán "A nemzeti könyvtár hazánk tudományosságában és közművelő
désében" c. előadásának akár az élő Széchényi Ferenc cimet is adhatta volna.
A történelmi múlt feladatai - Havasi világosan fejti ki - máig rajzolódnak, 
a hagyományok ismerete tehát a jelen tennivalóinak a felismerését, sürgető 
hiányainak a megoldását is segítheti,

Haraszthy Gyula Halász Gábor Széchényi Könyvtárban töltött éveiről szá
mol be. Közleménye az irodalomtörténeti szempontokon túl Fitz József szemé
lyiségéhez, igazgatói működésének tisztánlátásához is közelebb segít bennün
ket.

Az évkönyv tanulmányai, közleményei javarészt az OSZK gyűjteményeinek 
az anyagából merítik témájukat. E történeti tanulmányok igy válnak a tudomá
nyos állományfeltárás és értelmezés természetes eszközeivé. Alapkövetelmény 
tehát - a kötelező könyvtári szolgáltatások és az alapkutatásokat megkönnyí
tő információs kiadványok /katalógusok, bibliográfiák, stb./ mellett - e mun
kálatok erősítése és szélesebb tudományos közvélemény elé vitele, ha azt akar
juk, hogy e nagyértékű állomány szellemi értékel valóban bekerüljenek a ma
gyar - és a nemzetközi - tudományos élet eleven vérkeringésébe.

VOIT KRISZTINA

Sajtótájékoztató a közgyűjteményekről

Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi fő
osztálya tavaszonként tájékoztatja a sajtó képviselőit az elmúlt év eredmé
nyeiről és gondjairól a közgyűjteményekben, s egyúttal az uj év feladatait 
is felvázolja.

Az idei tájékoztató, amelyet Villangó István főosztályvezető tartott, 
annyiban szakított a hagyományokkal, hogy nem az eddigiek színhelyén a Fé-
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szék Klubban zajlott le, hanem "kint az életben", az egyik legnagyobb köz
gyűjteményünkben, a Néprajzi Múzeumban. Az eseményre március 6-án kerültsor.

A bárom közgyűjteményi terület, a múzeumi, levéltári és könyvtári gyüj- 
teiuénycsoport a beszámold szerint egyenletesen fejlődött 1979-ben, ami annál 
ia figyelemreméltóbb, mert a nehezedő gazdasági körülmények már az elmúlt 
esztendőben is éreztették hatásukat.

A könyvtárak alapterülete összességében mintegy hat és félezer négyzet
méterrel nőtt tavaly, elsősorban kisebb, átlagban 200 rf-es könyvtári terekkel. 
Ezek közül egyetlen kivétel a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3. az. kerületi 
könyvtára, amely Lágymányoson nyilt meg, a Budapesti Művelődési Központtal 
egy épületben, 1300 rf-en. A gyarapodás főként az alapellátást biztositó in
tézményeket - a községi, lakótelepi könyvtárakat érintette. Ebben Békés me
gye Jár az élen, ahol évek óta tervszerű fejlesztést végeznek. Tótkomlóson 
pl. 55a uf alapterületen nyilt meg az ország legnagyobb községi könyvtára, 
amely a helyi szlovák anyanyelvű lakosság ellátását is szolgálja. Ugyanakkor 
sajnálatos, hogy a nemzetközi gyermekévet nem köszönthette jelentősebb uj in
tézmény megnyitásával a könyvtárügy, a gyermekolvasók száma ennek ellenére 
húszezerrel nőtt, és pl. előrelépés történt a könyvtáron belüli zenei rész
legek létrehozásában, amelyek a nyelvtanuláshoz is segítséget nyújtanak. To
vábbra sem kielégítő azonban az uj lakótelepek könyvtári ellátása, nyomasz
tó elhelyezési gondokkal küszködnek a felsőoktatási és a nagy tudományos 
szakkönyvtárak. Emiatt több könyvtár kényszerült szolgáltatásainak korláto
zására. Az Országos Széchényi Könyvtár évek óta húzódó uj épületbe költözé
sének jelenlegi határideje 1982 vége 1983 eleje. Egyetlen nagyobb könyvtári 
építkezés kezdődött el tavalyt a szegedi Somogyi Könyvtár és városi levéltár 
uj otthonáé.

A fejlesztési terveket illetően a közművelődés egészén belül a könyvtá
rak, azon belül pedig elsősorban a megyei és a központosított könyvtári el
látást végző városi és járási könyvtárak kapnak elsőbbséget. Előtérbe kerül 
a könyvtári intézmények együttműködésének javitása, szorgalmazzák a szolgál
tatások egymást kiegészítő, egymásra épülő ésszerű rendszerének kialakítását.

A közművelődési tevékenységet mindhárom intézménytípusnál az jellemzi, 
hogy sorra alakítják sajátos szolgáltatási formáikat, tevékenyen részt vesz
nek a különböző művelődéspolitikai akciókban, a nagy évfordulók megünneplésé
ben. Példaképpen megemlíthetők itt a Kell a jó könyv mozgalom sikere és az 
olvasótáborok, amelyekből az elmúlt évben 110 nyilt.

Az idei jubileumok között elBŐ helyen áll felszabadulásunk 35. évfordu
lója; József Attila születésének 75. évfordulója és Bethlen Gábor születésé
nek 400. évfordulója.

PÁZMÁN PÉTER
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Öaztöndi.ias tanulmányúton Rómában

Három hőnap az Örök Városban, - nyilván sokak vágya. Hálával gondolok jó sor
somra, hogy ez nékem megadatott. Életem végéig aligha csillapuló Róma-szerel- 
mem jutott újabb, eddig még nem ismert kielégüléshez.

Mert más dolog az, ha a turista érkezik meg Rómába: szétnéz, a lehetősé
geihez mérten jól érzi magát, aztán, ha elfogy a pénze, fogja magát és haza
utazik. És megint más az ösztöndijas dolga, ő meghatározott időre jött, többé- 
kevésbé meghatározott programmal, és egészen egyértelműen meghatározott, 
/Olaszországban nem túl nagy/ pénzösszeggel rendelkezik. S ez, - az anyagia
kat leszámítva - feltétlenül előnyös. Mert egy város műemlékeinek, - még Ró
máénak is - jó hányadát néhányszori odautazással, vagy egy huzamosabb ott tar
tózkodással meg lehet ismerni. Ám ahhoz, hogy az Urbson szellemi, lelki mély
fúrások legyenek végezhetők, ahhoz ott élni és dolgozni kell.

Aki már élt Rómában, az tudja: nem lehet ezt a várost illuziótlanul sze
retni. Ám a szerelmi clvódásdc elkerülhetetlenek. Mert lehet mámoritó első Íz
ben felszállni a Termini pályaudvarnál a hatvannégyes autóbuszra /kivált ha 
épperi emeletes buszt fog ki az utas/, aztán hogy elér a San Pietrohoz vezető 
via della Conciliazionéhoz és madártávlatból megpillantja a bazilikát, bizto
san megállítaná nemcsak a járművet, hanem a pillanatot is. Hem úgy, ha valaki 
naponta rá van utalva erre a mi pesti tizenötösünk zsúfoltságával vetekedő al
kalmatosságra, hogy átjuthasson a Tevere túlsó partjára, kiszálljon a végállo
másnál, a Szent Péter tér kollonádjai mögött, és nem a térnek ront, mint a tu
ristasereg, hanem hamarosan megszokottá váló rövid útszakaszon iramodik napi 
"munkahelyére”, a Vatikáni Könyvtárba.

A Biblioteca Apóstolica Vaticanát IV. Sixtus pápa alapította 1475-ben. 
65.000 kézirattal, 130.000 levéltári okmánnyal, 100.000 metszettel, 7.000 ős
nyomtatvánnyal, és 900.000 egyéb tomusszal rendelkezik. A törzsállomány gyűj
temények szerint rendezett /ezek hasonló jellegűek, mint a mi különgyüjtömé
nyeink, az Apponyi, az egykori Todoreszku, a Kossuth-könyvtár és társai/.
Ilyen gyűjtemény az urbinoi hercegi, 1657-ből, Krisztina királynő adománya 
1690-ből, Capponi márkié 1745-ből, az 1902-ben adományozott Barberini-gyüj- 
temény, az 1923-ban a Bilioteca Apostolica Vaticana állományába került Chigi- 
könyvtár, vagy a Broghese-gyüjtemény, /amely tartalmazza egyebek közt az avig- 
noni pápai könyvtár anyagát; a Sixtusi kápolna gyűjteménye, zenetörténeti ér
dekességekkel, és megannyi más. A könyvtár legértékesebb kéziratai közé tarto
zik egy XV. századi görög biblia, Vergilius müveinek XV. és VI. századi lejegy
zése, Cicero De Republicajának IV.-V. századi másolata; Aquinoi szt. Tamás, 
Petrarca, Bocaccio, Michelangelo, Tassé, Luther és mások kéziratai.

Mindezek a beszédes adatok, - jobb, ha beismerem -, a World of leaming- 
ből származnak. Az "egyszerű" kutató számára a- Vatikáni Könyvtár másképp mu
tatkozik be.

Külön kis "szertartása" van a beiratkozásnak. A jelentkezőt a könyvtár

79



titkárságán fogadják; a titkár vagy valamelyik munkatársa rövid Bzakmai be
szélgetésen tájékozódik a jelentkező kutatási oéljáról, a munka várható idő
tartamáról, és ennek megfelelően bírálja el a könyvtár látogatásának indokolt
ságát. /Kívánatos a kutató munkahelyéről, vagy az őt megbízó intézménytől 
ajánlólevelet hozni./ Ám a Vatikáni Könyvtár lényegi vonásai akkor tárulkoz
nak fel előtttlnk, amikor az olvasótérbe lépünk.

Az impozáns teremóriás méreteiről nincsenek adataim. Hossza jó kétszere
se lehet a mi könyvolvasónknak. A szabadpolcrendszer - amely nemcsak a termet 
övezi, hanem a vele párhuzamos, azonos hosszúságú katalógustért is, és foly
tatódik a két helységet körülvevő galérián -, tehát ez a kétszázezer kötetre 
rugó segédkönyvtár a kutató "jobbkeze". Könnyen áttekinthető, és szinte veze
ti a tájékozódni kívánó olvasót.

Lexikonok gyűjteményével kezdődik; kéznél van itt majd minden nemzeti 
enciklopédia /Révai Nagy Lexikona is/. Aztán következnek az egynyelvű és két
nyelvű szótárak. Ez a rész már kevésbé tűnt komplettnek. Igaz, leemelhettem 
Bartal Antalt A magyaro’rszági latinság szótárát, de egy Finályt, vagy Györ- 
kösyt már hasztalan kerestem, és nemcsak ott, hanem a katalógusban is. /Szí
vesen vennék, ha küldenénk egyet 1/ - Majd sorra láthatók az összefoglaló tör
ténelmi munkák - köztük a pápaság történetének hatalmas tomusai —; a biblio
gráfiák egész rendszere; Olaszország egyes tartományaira, városaira vonatkozó 
müvek, egy-egy fülkében, vagy fülkerészben elkülönítve /most már a katalógus
sorok mentén haladunk/; aztán a galérián, egymástól jól elkülönülő egységek
ben, az egyes nemzetek legfőbb tudományos kiadványai. így egy-égy adat ellen
őrzése céljából kézbevehettem az Itk-t, ott sorakoznak a polcokon a Századok 
évfolyamai, és más, humaniórákkal foglalkozó hazai folyóiratok. A magyar iro
dalom történetének bibliográfiája eddigi kötetei, a Régi magyarországi nyom
tatványok, — és aligha győzném a felsorolást. Hasonlóan kellemes meglepetés 
éri a kutatót, ha a katalógusban magyar anyagot keres.

A Vatikáni Könyvtárnak egyetlen hatalmas keresztkatalógusa van. Túl a 
szerzői betűrenden, minden egyes munka cim szerint is megtalálható, mégpedig 
úgy, hogy a katalógus a cim minden lényeges elemét kivetíti. így, ha ETO vagy 
tárgyszókatalógus nem is áll az olvasók rendelkezésére, de a hatalmas kézi
könyvtári apparátussal, és evvel a katalógusrendszerrel a szakkutatók számára 
a könyvtár anyaga igen jól feltárható.

Munkámat illetően — mivel az ott talált anyag itthoni kiegészítése és 
feldolgozása részben még előttem áll -, nemcsak illő, hanem kötelező is sze
rénységgel szólnom. Eredeti tervem az volt, hogy Zrínyi költészetének és pró
zai munkáinak képzőművészeti vonatkozásait kisérelem meg tovább követni. Eh
hez a Zrínyi—könyvtárban is szerepelt, — de onnan részben már elkallódott - 
emblémákat, imprézákat, metszetes anyagokat tartalmazó könyvek átnézése lát
szott szükségesnek. Ám meglehetősen kevés olyan metszetes anyagot találtam, 
ahol közvetlen párhuzam volna felfedezhető egy-egy kép és Zrínyi toposzai kö
zött. E müvekben a párhuzamot az emblémák, imprézák gondolatvjlága sejteti. 
Hiszen a képi megfogalmazás ezeknél áttételes, értelmüket a rajzolatok és a 
kisérő szövegek, a zömükben tömör, epigrammatikus megfogalmazások, illetőleg 
azok kiemelt, a képek fölé, vagy köré irt szentenciái, az lmprézáknál pedig
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a rajzok és a megmagyarázott /gyakran agyonmagyarázott/ jelmondatok együttes
sen adják.

Állhatatosság és munka; hírnév, erény /ama Zrínyinél Is, az emblémákban 
Is rendre visszatérő virtus/ kaposolata; remény és munka, mint az élet előre
vivői, — "In spe et laboré translgo vitám” —, az önfeláldozás hősi követel
ménye, /nem ritkán a pelikán rajzával is kifejezve/; a hős kiválasztása a hal
hatatlanságra, Ganymedes történetének rajzával is példázva; a legibus ao ar- 
mls-nak a Vitéz hadnagyban is meglévő gondolata, /a képen az uralkodó egyik 
kezében könyvet, a másikban kardot tart/; vagy az egyik legszebb, és Zrinyi 
gondolatvilágához közel állő embléma a szerencse szeszélyéről, amely Fortuna 
arcát a hold változékonyságához hasonlítja.

/VuLu Fortunáé variatur imaginc lune: 
Sínre íco nefcü,vaíji^us amfúuis.

Int Gabriella Hollenhagii 
Belsőtorom Emblématűm 
Genturia seounda ▲° MDGCn.
Utraieoti ez officina 
Crisplani Passei
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Mindez csak osepp, nem a tengerből /mert azt ki nem meríthettem/, hanem 
abból, amit a gazdag anyagból mostani utamon kiválaszthattam.

MEXCZER TIBOR

írók és könyvek
Magyar Írók könyvekről és az olvasásról

Ez a elme Batári Gyula újonnan megjelent értékes gyűjteményének, mely tulaj
donképpen az 1974-es "írók könyvek közt. Kortárs magyar Írók vallomásai olvas
mányaikról" cimU munkájának párja. Mindkettőt a Népművelési Propaganda Iroda 
adta ki, s mindkettő a múlt században kezdeményezett nemes hagyomány folyta
tása. Mottóként Epiktetos szavai állnak az első oldalon: "Osymandyas könyvtá
rának ajtaja fölött ez a felirat olvasható:"A lélek gyógytára." Ez a gondolat 
áll Batári Gyula tömör, tartalmas és szines uj munkájának középpontjában is. 
Bevezetőjében utal a korábban megjelent, de ma már hozzáférhetetlen irói val
lomásokra. Kiss József 1893-ban a Hét-ben kezdeményezte ezt a témát; Gyalul 
Farkas 1902-ben Legkedvesebb könyveim címmel folytatta a vallomások; közzété
telét; Kőhalmi Béla munkája, a Könyvek könyve 1918-ban jelent meg, majd húsz 
év múltán ugyancsak ő szerkesztette Az uj könyvek könyvé-t, amelynek oldalain 
a régi ankét még élő résztvevőinek vallomásai domináltak.

Batári Gyula ebbe az uj kötetbe jónéhány nyilatkozatot átvett az elődök 
szerkesztette kiadványokból, de kitágította a határokat időben ás a források 
tekintetében egyaránt. A nyilatkozók sora a XV. századtól napjainkig terjed.
Az uj források uj színekkel gazdagítják a vallomások tárát. Ide tartozik töb
bek között egy bukaresti kiadványa, Mészáros József által összeállított Gondo
latok a könyvről. Értékes gondolatokat tartalmaznak a különböző memoárokból 
átvett, a témára vonatkozó részletek, Bethlen Miklós önéletírása, a Csokonai- 
bereviárium, Devecseri Gábor Lágymányosi istenek, József Attila válogatott le
velezése, Kemény Zslgmond Naplója, Petőfi Sándor összes prózai mUvei és leve
lezése, Táncsics Mihály Életpályám oimU munkája, Vörösmarty Válogatott mUvei.

Az írók és könyvek élvezetes olvasmány, változatos és érdekes, rendkívül 
gondolatébresztő. A vallomások nemcsak a nyilatkozó Írók olvasmányélményeiről, 
vallanak, hanem egyéniségükről is, gondolkodásuk kialakulásáról, életfilozófiá
jukról. A különböző vonzalmakat egybefUzi "a lélek gyógytárá"-ba vetett megren- 
dithetetlen hit, a könyv szeretető. "Tanuljátok szeretni a könyvolvasást" 
/Bethlen Miklós/, "A könyvet nem lehet megszerettetni, mint valami tárgyat,
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valami portékát. Csak tok ez, amelybe valami be van zárva. A tartalmát kel
lene megszerettetnem, az éther-rezgéseit, a szellemet, amelyből a könyv lét
rejön..." /Kosztolányi/, "Évek éta csaknem kirekesztőleges olvasmányom, reg
geli és estéli imádságom, mindennapi kenyerem a franoia forradalmak történe
te, a világnak ez az uj evangéliuma, amelyben az emberiség második megváltó
ja, a szabadság hirdeti igéit..." /Petőfi/.

Gondos kutatói és képzett könyvtárosi szerkesztésről tanúskodik a vallo
mások élén álló néhánysoros életrajzi jegyzet, a névmutató és az Olvasmány- 
statisztika, mely a Bibliától kezdve a magyar klasszikusokon keresztül a vi
lágirodalom legjobbjainak olvasottságáról vall.

/mgy/

Könyvtárosok találkozója*
1980. augusztus 11-15-ig

A Magyarok Világszövetsége, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Országos 
Széchényi Könyvtár találkozót rendez ez év augusztusában a hazai és a külföl
dön élő magyar könyvtárosok számára. Ez a találkozó folytatása a Magyarok Vi
lágszövetsége kezdeményezésének, amelynek célja, hogy a külhonban élő magyar 
származású értelmiségiek szervezett keretek között találkozhassanak hazai kol
légáikkal. Hazánk legnagyobb könyvtárának, az Országos Széchényi Könyvtárnak 
a főigazgatóját, dr. Jóboru Magdát kérdeztük a könyvtárosok találkozójának 
közvetlen céljáról:

- Az eszmecserétől azt várjuk, hogy erősíteni fogja a már meglévő kapcso
latokat a magyar és a külföldi könyvtárak között. Úgy véljük - emellett - a 
külföldön élő magyar származású könyvtárosok között is uj együttműködést hoz 
létre. A találkozó részben szakmai tanácskozásokból áll majd. Előadásokat fo
gunk tartani a hazai könyvtári kultúráról, a külföldi könyvtárak szerepéről a 
magyar tudomány és kultúra terjesztésében. Számítunk arra, hogy néhány vendé
günk is vállalkozik egy-egy előadásra a magyar könyvtárosokat érdeklő kérdé
sekről. A szakmai tanácskozásokat kétnapos országjáró körút követi: Budapest- 
-PannonhaIma-Szombathely útvonalon - ennek során megismerkedhetnek nagyhírű 
könyvtárainkkal is.

- Az Országos Széchényi Könyvtárnak, mint nemzeti könyvtárnak többek 
közt az a feladata, hogy a teljességre törekvés igényével gyűjtse a külföldön 
megjelenő magyar nyelvű és magyar vonatkozású kiadványokat. Feladatunk, hogy 
feltárjuk a külföldi könyvtárak gyűjteményeiben levő hungarlkákat, hogy ezek
ről másolatot szerezhessünk be. A külföldi bibliotékák a magyar, illetve Ma** 
gyarországon idegen nyelveken megjelenő kiadványokat részben kereskedelmi 
utón szerzik be, részben pedig a könyvtárak közt már kialakult nemzetközi
* Megjelent a Magyar Hírek 1980. február 9-i számában.
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kaposolatok keretében. Az Országos Széchényi Könyvtárnak sokrétű nemzetközi 
oserekaposolatai vannak, amelyek révén értékes dokumentumokhoz jutottunk már 
hozzá, másrészt, a magyar tudományt és kultúrát reprezentáló müveket, juttat
tunk ezúton külföldre.

- Tapasztalataink azt jelzik, hogy munkánkhoz sok hasznos segítséget 
kaphatunk külföldön éló magyar könyvtárosoktól. Nyelvtudásunk, irodalmi; tör
ténelmi ismereteik révén könnyebben tájékozódhatnak uj hazájuk könyvtárainak 
magyar vonatkozású anyagáról és a bennünket is érdeklő kiadványokról. Több 
olyan könyvtáros kollégánk meghívását javasoltuk a világ minden tájáról, aki
ket személyesen ismerünk, akikkel jő a kaposolatunk. Többen közülük magyar 
vonatkozású kutatásokat folytatnak és gyakorta igénybe veszik az OSZK segít
ségét is. Néhányan jól ismerik a magyar diaszpóra kérdéseit, s már több ér
tékes könyvet, folyóiratot adományoztak könyvtárunknak. Persze vannak a kül
földi könyvtáraknak olyan magyar származású szakemberei is, akiket mi nem 
ismerünk, de jelentkezésüket örömmel elfogadnánk az augusztusi találkozóra. 
Ezúton hívjuk fel figyelmüket, hogy ha részt kívánnak venni az érdekesnek és 
szakmai szempontból fontosnak Ígérkező nemzetközi könyvtáros találkozón, a 
Magyarok Tilágszövetségénél jelezzék részvételi szándékukat.

I.s.
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KÖNYVTARUNK É I ÉTÉRŐL

A pártszervezet életéből

Könyvtárunk MSZMP alapszervezete 1980. február 25-én 
taggyűlésen megvitatta és elfogadta az I. félévi mun
katervet, meghallgatta Óvári Sándor elvtárs tájékoz
tatóját a VIII. kerületi küldöttértekezletről, majd 
felvette a párt tagjai közé Baranyi Olga elvtársnőt.

Az OSZK pártalapszervezetének munkaterve
1980. I. félév /Január 10 - Julius 31/

Vezetőségi ülések
januárt - alakuló ülés, a teendők rangsorolása /Sonnevend/;

- pártépités, Baranyi Olga felvétele /Somogyimé/;
februárt - az 1980. I. félévi munkaterv, a pártcsoportbizalmiakkal kibővített 

ülés /Sonnevend/|
- a KISZ-vezetöség beszámolója, a KISZ-választás előkészítése, a 
KISZ-vezetőséggel kibővített ülés /Kastaly/;

márciust - KMK felülvizsgálat /Sonnevend/t
- az OSZK és KMK vezetőinek beszámoltatása az 1979* évi munkáról és 

az 1980. évi tervről /Sonnevend/;
- a szakszervezeti választásokkal kapcsolatos teendők, az SZB-ben 

dolgozó párttagokkal és a pártcsoportbizalmlakkal kibővített 
ülés /óvári/;

áprilist - a Hl. kongresszus határozatai /Sonnevend/;
- pártépités /Somogyimé/;
- ötéves beiskolázási terv az MLEE-re /Urosevics/;

májust - az OSZK Híradó szerkesztőségének megújítása; az SZB és KlSZ-veze- 
tőség illetékeseivel kibővített ülés /Urosevies/;

- a határozatok és a munkaterv végrehajtásának állása
- a pórtoktatás, az agitációs és propagandamunka helyzete, propagan

distákkal kibővített ülés /Urosevics/;
júniust - a káderfejlesztési tervek végrehajtásának állása /az OSZK és KMK 

személyzeti vezetőinek beszámoltatása/ /Somogyimé/;
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- az ifjúsági parlament előkészítése; a KISZ-titkárral és az Ifjú
sági Bizottság elnökével kibővített ülés /Kastély/;

- ötéves pártépitési terv /Somogyiné/;
- az 1980. II. félévi munkatervi a pártosoportbizalmiakkal kibőví

tett ülés /Sonnevend/.

Taggyűlések
február: - 1980. I. félévi munkaterv /Sonnevend/;

- pártépítés, Baranyi Olga /Somogyiné/;
- tájékoztató a VIII. kér. küldöttértekezletről /óvári/;
- tájékoztató az integrált feldolgozás előkészítéséről /Somogyiné/; 

április: - KUK felülvizsgálat /Sonnevend/;
- a XII. kongresszus határozatai /Sonnevend/; 

junius: — az 1980. II. félévi munkaterv /Sonnevend/;
- ötéves pártépitési terv /Somogyiné/;
- pártópités /Somogyiné/;
- a pártoktatás, az agitáció és propaganda helyzete /tJrosevios/;
- tájékoztató a szakszervezeti választásokról /óvári/..

Szabad pártnapok
- február/március: időszerű külpolitikai kérdések,
- áprllis/május: időszerű gazdaságpolitikai kérdések.

XXX

Könyvtárunk pártalapszervezete 1980. junius 2-án taggyűlést tartott, amelyen 
meghallgatta óvári Sándor tájékoztatóját a vári otthonunk elkészültét Ígérő 
legújabb fejleményekről és az 1983* évi beköltözésre való felkészülés megin
dulásáról.

A taggyűlés megvitatta a pártvezetőség javaslatait s őket kiegészítve a 
következő határozatokat hozta:
1. Az elkövetkező időszakban a könyvtár dolgozói előtt álló legfontosabb 

feladat a Várba történő beköltözésre való felkészülés; az ezt elősegítő 
munkálatokból a párttagok példamutatóan vegyék ki részüket.

2. A pártcsoportok ismerjék meg saját területük teendőit és segítsék elő a 
feladatok megoldását*

3* óvári Sándor elvtárs, a Vár-bizottság elnöke minden pártvezetőségi ülésen 
és taggyűlésen adjon tájékoztatást az időszerű fejleményekről.

A. A taggyűlés javasolja az intézmény vezetésének, hogy a megfelelő demokra
tikus fórumokat felhasználva rendszeresen tájékoztassa a dolgozókat a 
teendőkről, és kérje hozzájárulásukat a legjobb megoldási módozatok kivá
lasztásához.

5. A taggyűlés javasolja az intézetvezetésnek, hogy az olvasószolgálat kor
látozására vonatkozó elképzelésekről még ebben az évben számoljon be a 
taggyűlésnek.

6. A taggyűlés javasolja az OSZK Híradó szerkesztőbizottságának, hogy nyisson

86



rovatot a vári felkészülés fejleményeinek széleskörű megismertetése cél
jából.

7. A taggyűlés megbízza a KISZ-szervezetet és felkéri a szakszervezetet, hogy 
a vári felkészülés problémáit megfelelő módon iktassa be munkatervébe.

A taggyűlés tájékoztatására ezután Sonnevend Péter összefoglalta a pártveze- 
tőség tevékenységét a két taggyűlés közti időszakban.
Kilenc pártvezetőségi ülésen a következő térnék kerültek napirendre:
- az intézmény 1979* évi beszámolója és 1980. évi munkaterve /az ülésen részt 

vett a Szakszervezeti Bizottság is/;
- a KISZ illetőleg szakszervezeti beszámolók és az újonnan megválasztandó 
vezetőségek jelöltjeinek véleményezése; majd utólagos értékelés; külön em
lítést érdemel, hogy a választás során 13 párttag kapott szakszervezeti
funkoiót;

- a Tárberuházás helyzete, a tennivalók meghatározása;
- a KMK minisztériumi felülvizsgálatáról készült összefoglalás megvitatása;
- a káderhelyzetről készült jelentés véleményezése, állásfoglalás káderkérdé

sekben /kinevezés, jutalmazás, kitüntetés/ a hatáskör szerint;
- marxista-leninista esti egyetemre jelentkezők véleményezése, javaslat a 
kerületi pártbizottságnak;

- ünnepi rendezvények /április 4., május 1./ szervezése.

SONNEVEND PÉTER

A Társadalombiztosítási Tanács munkája 1980. I.negyedév

m-M rátett szakszervezeti segélyek

★ szülés 3 fő 
temetés 3 " 
nyugdíjas 6 "

1.200.- Pt 
2.400.- " 
3.800.- "
7.400.- Pt

Kifizetett munkaadói segélyek
Január 5 fő
Február 8 ■
Március 16 "

3.300.- Pt
5.700.- »
8.900.- "

összesen: 29 fő 17.900.- Pt
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Nőnap 1980, március 8.
Ez évben az osztálybizottságolc javaslata alapján 26 sokgyermekes és 

gyermeküket egyedül nevelő édesanya kapott személyenként 500.- Ft-ot. /16 fő 
a szakszervezeti rovat terhére, 1.0 fő a munkaadói segélyből./

üdülési ügyeki
Kontingens beutalások:

1.24. Siófok, szóló - átadva nyugd.
I. 30. Mátrafüred, házaspári - Kiszely Olivér és felesége
III.21. Pécs-Mecsek, házaspári + 1 gyermek - Hódi János és családja

Kontingensen felül szerzett:
III.5. Héviz, szóló - Tóbiás Jánosné
II. 27. Keszthely, házaspári - Deutsch Dávid és felesége

Családos üdültetésünk szervezése Miskolc-Tapolcán.

összeáll.: HOFFER REZSŐNÉ 
TT elnök

Beszámoló
az

OSZK Társadalombiztosítási Tanácsának 1975-1979 között 
végzett munkájáról

Választás: 1975. május 29.

A TT elnöke: Hoffer Rezsőné, tagjai: Darabos Pálné munkásellátási, Kiszely 
Olivérné segélyezési, Kovács 6. Istvánná nyugdijelőkészitési /1975 év végé
ig Kiss Oyörgyné végezte ezt a munkát/, Losonci Andrásné üdülési felelős.

A TT munkájáról általában elmondható, hogy ezt a nagyon sokrétű felada
tot külön-külön és együtt nagy szeretettel végeztük. A TT 5 tagú, szerencsés 
összeállítású, mert mindegyik TT tag más-más főosztályon dolgozik, Így ez 
enyhíti az OSZK szétszórtságából adódó problémákat. Biztosítottuk havonta 
egyszer a TT összehívását /szükség esetén többszőr is/, a lényeges kérdések
nél kibővítve az OEB titkárral, vagy a szociális felelőssel.
A TT elnöke résztvett rendszeresen a Szakszervezeti Bizottság ülésein és a 
munkáról számot adott. A gazdasági felelőssel kapcsolatunk jó, a költségve
tést együtt készítettük és segítettük egymást.
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A Budapesti Bizottság megbízásából az alábbi munkákat végeztük:
1974-ben a családos dolgozóink helyzetének felmérése
1977- ben a népesedéspolitikai határozat végrehajtásának helyzetére vo

natkozó felmérés
1978- ban beszámoltunk a TT munka feladatairól és problémáiról
1979- ben beszámoló, hangsúly az egészségvédelem területén meglévő prob

lémákról
1979-ben /okt./ kiemelten a Főv. Szabó Ervin Kyt. és az OSZK TT elnöke 

beszámolója az elmúlt két évi munkáról.

Segélyezési Ügyek:
A bizalmiak utján - a munkahelyi bizottságok véleményezésével - beérke

ző segélykérelmeket rendszeresen elbíráltuk. A szülési és temetési segélye
ket soronkivül intéztük. A számadatokból - melyeket az OSZK Híradójában ne
gyedévenként rendszeresen közzétettünk - kitűnik, hogy igyekeztünk a lehető
ségekhez képest és a kérelmek számához viszonyítottan az átlagösszegeket emel
ni. Érvényesült az elv: kapjanak kevesebben többet, mert csak akkor hatékony 
a segítség, ha nagyobb összeget adunk.

Pl. Szakszervezeti segélynél az átlag: 1976-ban 473.- Ft
1979-ben 530.- Ft

Munkaadói segélynél az átlag 1976-ban 372.- Ft
1979-ben 452.- Ft

•Változatlanul megkülönböztetett figyelmet fordítottunk az alacsony jöve
delemmel rendelkező nagycsaládosokra, és a gyermeküket egyedül nevelő édes
anyákra. A szakszervezeti tanács 1973-as határozata alapján Nőnapon kezdetben 
12 fő, az utolsó években már 16 fő kapott személyenként 500.- Ft segélyt, ügy 
gondoltuk, hogy ez méltóbban kifejezi a Nőnap lényegét, mint egy néhány fo
rintos apróság mindenkinek. A nagycsaládok ezenkívül szeptemberben beiskolá
zási segélyt kaptak. A szociális összegen belül megemelt összeget kaptak a 
gyesen lévők, és nagy örömünkre szolgált, hogy a kis nyugdíjjal rendelkező
ket tudtuk nagyobb mértékben segíteni. 1978-ban 43, 1979-ben 41 nyugdíjast 
részesítettünk év végén segélyben.

Elutasított kérelem az elmúlt években összesen négy volt, mind a négy 
esetben sem a bizalmi, sem a szakmai vezető nem javasolta. Itt kiemelném a 
bizalmiak felelősségét. Ezen a területen szemléletváltozásra lesz szükség, 
mert a továbbiakban érvényesíteni kell az előírásokat, hogy a segélyezettek 
számát csökkenteni kell, az összegeket pedig emelni. Itt előre léptünk: ki
dolgoztunk /három év átlagából/ egy főre eső átlag kategóriákat, mert a szo
ciális helyzet megítélésében a családi jövedelem egy főre jutó összege lehet 
a jövőben elsősorban az irányadó.

Üdülési ügyek:
A Budapesti Bizottságtól rendelkezésünkre bocsátott létszámunknak meg

felelő kerettel gazdálkodtunk. A kontingens jegyek száma az elmúlt évekhez 
viszonyítva emelkedett, de változatlanul probléma a családos üdültetés. Ez
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évben különösen keveset kaptunk. A beutalókról minden esetben a bizalmiak 
listát kaptak és az elbirásálnál a munkahelyi bizottság szociális felelőse 
segített a döntésben. Igyekeztünk minden lehető kontingensen fellili jegyet 
megszerezni. Az elmúlt évben jutalom formájában két nyugdíjas kapott beuta
lót. Külföldi lehetőséget igen kevés alkalommal kaptunk. A gyermeküdültetést 
egyre kevesebben veszik igénybe, mert a családok együtt szeretnének pihenni.

A családos üdültetés problémájának megoldására a könyvtár vezetősége se
gítségével, a KK szociális-kulturális alapból szerveztük 1975-1978-ig a bala- 
latonboglárl, 1979-ben a Miskolc-tapolcai üdülési lehetőséget.

1976- ban Balatonbogláron üdülő személyek száma:
20 család: 34 felnőtt, 32 gyermek

1979-ben Miskolc-Tapolcán üdülő személyek száma:
16 család: 33 felnőtt, 25 gyermek

Az üdültetésnél a dolgozók hozzájárulása minimális volt. Az IBUSZ árak 
emelkedése kapcsán valószinüleg ezen a téren változtatnunk kell.

A minisztériumi önköltséges üdültetést sajnos osak az idénykezdéskor és 
az utolsó turnusban vehetjük igénybe.

Zircen két szoba állt a dolgozók rendelkezésére. A szobák egész évben 
igénybevehetők. Igyekeztünk a felszerelési tárgyak kiegészítésével a vendég
szobákat kulturáltabbá tenni. Dolgozóink ezt a lehetőséget is igen sokszor 
igénybe veszik.

1977- 1978-ban 42 osalád, családtagokkal együtt 116 fő
1978- 1979-ben 40 család, családtagokkal együtt 135 fő

Ebéd-Ügyek
Tekintettel arra, hogy saját konyhánk nincs, az ebédet 1974. IV. 10-től 

a Rádióból hozzuk, a dolgozók kívánságait minden esetben továbbítjuk. Ellen
őrzésként bevezettük a napi ebédjegyek leadását. A hozzájárulás összege igen 
csekély: 2,74 Ft. Dolgozóink többször felvetették, hogy ezt az összeget azok 
is kapják meg, akik nem étkeznek itt. Erre a Gazdasági Igazgatóság közlése 
szerint lehetőség nincs.

Nyugdij-előkészltő munka
Felelősünk előkéaziti az időelismeréseket, gondoskodik a nyugellátással 

kapcsolatos felvilágosításról. Figyelemmel kiséri a nyugdíjasok helyzetét. 
Nyugdíjas találkozót 1977. november 18-án tartottunk. 139 nyugdíjasunkból 
57-en eljöttek. A találkozó igen nagy sikerű volt.

Egészségügyi felelősünk nincs /a jövőben esetleg a TT kiegészíthető lenne/, 
feladat viszont bőven akadt.

A véradást minden évben megszerveztük, rákszűrést 1979-ben.
Az üzemorvos problémáját sok éven át igyekeztünk megoldani, de feltéte

lek hiányában megoldhatatlan.
A táppénz elvonáséval kapcsolatos ügyintézés a TT elnökére hárult. Az 

elmúlt öt évben négy eset volt. Mind a négy esetben a dolgozó megfelelően 
igazolta távollétét, Így elvonást nem javasoltunk. A táppénz soronkivüli ki
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fizetését a GH illetékesével egyetértésben intéztük. A Társadalombiztosítási 
Igazgatóság minden évben táppénz ellenérzést tart, ebbe a TT elnökét is be
vonták.

Legégetőbb és megoldhatatlannak tllnő probléma a lakás és bölcsöde-óvoda 
kérdése.

A beteglátogatói munka a bizalmiakra hárul és ezt a kis közösségek rend
szeresen végzik.

1977-ig a tankönyvosztást is a TT végezte, sajnos ez az uj kötelespéldány 
elosztási rendelet kapósán megszűnt.

A TT munkáját a bizalmiak, munkahelyi bizottságok igen sokban segítették, 
gondosan figyelemmel kisérték az osztályukon előforduló eseteket, és időben 
jelzik a problémákat.

A TT munkájának elismeréseként 1977* május 1-én a TT elnöke és Losonciné 
üdülési felelős kapó irt. jutalmat. /A TT elnöke a SZOT javaslatára 1979# nov. 
7-én Munka Érdemrend ezüst fokozatot./

HOPFER REZSŐNK 
TT elnök

Üdülési statisztika

Konting.jegyek Beugró
M e

Szóló
g 0 8 Z

Hp.
1 á 8

Családos

1975. 12 32 a 44 21 19 4
1976. 15 11 ái 26 8 10 8
1977. 18 14 m 32 15 10 7
1978. 22 17 m 39 18 15 6
1979. 24 11 m 35 16 12 7
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1 SZAKSZERVEZETI VÁLASZTÁSOK!

Alapszervezetünk azakszervezeti csoportjaiban márciuaban választottunk 
bizalmiakat, bizalmihelyetteseket, főosztályonként főbizalmit és főbizalmi- 
helyetteseket, A helyettesek nevét zárójelben közöljük.
Főigazgatóság: Savanyó Rezsőné /Homor Ferenc/
I, Főosztály
főbizalmi: Karakas Péterné /Tomits Ottilia, Miklóssyné Varró Judit/
Gyarapítási osztály: Vizkelety Andrésné /Csajkovits Józsefné/Katalogizáló osztály: Dömötör Lajosné /Gál Ágnes/

Bútor Veronika /Bellágh Rózsa/
KocsyLászIóné /Bászler Katalin/

Szakozó osztály: Pap Zoltán /Nagy Lajosné/
Raktári osztály: TiszaiIstván /Both Magdolna/

Gabányi Gézóné /Borsos Attila/Nemzetközi csere - Zárolt kiadványok tára: ÜrögdI Györgyné /Kiszely Olivérné/
II, Főosztály
főbizalmi: Illyés Katalin /Vavrinecz Veronika, Holtai János/
Zirc: Urbán Gusztávné /Szőke Józsefné/ a .Olvasószolgálat: Németh S. Katalin /Kökössy Gabriella, Török Sára, Szász 

Andrásné/ , .Kézirattár - RMNY: Velenczei Katalin /Vásárhelyi Judit, Szabó András/ Térképtár - Aprényomtatványok tára: Dobai Miklósné /Groh Gáspár/
Szinháztőrténe ti tár: Dárdai Miklósné /Pavercsik Ilona/
Zeneműtár: Pócsi Árpádné /Veöreös Enikő/
III, Főosztály
főbizalmi: Proemel Károlyné /Wolf Magdolna/
Könyvek központi katalógusa: Wolf Magdolna /Bódás Éva/ -r-míirA/
Külföldi folyóiratok központi kajj alT6?"*aaludF^y Őrgyí!/*1 IWi b Kötelespéldóny szolgálat: Parnady Lívia /Kiaraluüy yorgyv
MNB Szerkesztőség: Gál Júlia /Szalai G, Rozália/MNB Repertórium szerkesztőség: Prepeliczay Györgyné /Gömbös Lajosn / 
Retrospektív bibi. szerk.: Simon Jánosné /Kiss Denesné/

IV, Főosztály
főbizalmi: Karácsonyi Rózsa /Mértyán Gyuláné/
Könyvtárközi kölc.önzéiuBorsányl Mrononé P6l8p/
Fblbnpildán, központ. “f^l^Sb.^rjíno.nV

Vérberuházási és Állományvédelmi Igazgatóság
főbizalmi: Orbán Emőke /Samkó Ferencné, Mürschberger Ferencné/
Mikrofilmtár: Fazekas Géborné /Pusztai Istvánná/

Malek Magdolna /zséli Lászlóné/ /aásnár Istvánná/

Könyvrestauráló laboratórium: Fodox* Éva /Czigler Mária/
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Gazdasági Igazgatóság
főbizalmit Rakovszky Istvánná /Fodor Béla, Jávor Péterné/
MUazakl éa fenntartási osztályt Járvás Andrásné /Debreczeni Károlyné/Balassa Jenőné /Simon István/
Pénzügyi éa számviteli osztály- Bér- és munkaügyi osztályt Bolgár Tamás né/Rákéczy Csabáné/
KMK
főbizalmit Lakatos András /Kenyéri Katalin, Sziabó László/
KBnyvtártechnológiai osztályt Varga Ildikó /Skaliczki Judit/ 
tájékoztatási osztályt Bárdoai Mária /Kovács Katalin/
Allományépitési osztály - Kapcsolatszervezési osztályt Pál Tiborné /Moór

Istvánná/Hálózatfejlesztési osztályt Kenyéri Katalin /Hagy Lajos/
Olvasáskutatási osztályt Gereben Ferenc /Bartos Éva/
Igazgatóság - Oktatási osztályt Csapó Edit /Kovács Arpádné/



Ára: 3,- Ft


